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Bill Gates
pomáhá nejen penězi
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Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
dostalo se Vám do rukou první číslo dalšího
ročníku našeho distriktního časopisu. Rok
2008 bude pro nás rokem jubilejním, výročním a tedy i významným. Právě před deseti
roky, v lednu 1999, vyšlo úplně první číslo
našeho dvouměsíčníku, tehdy ještě pod patronátem rakouského distriktu 1920. O půl
roku později byl založen i náš distrikt 2240.
Pozornost časopisům Rotary i ostatním médiím je v každoročním rotariánském kalendáriu věnována v průběhu měsíce dubna proto i my se k našemu výročí vrátíme podrobněji až v dalším čísle.
V měsíci lednu se rotariáni zamýšlejí nad
posláním a významem svých aktivit, v únoru
nad rozvojem mezilidských vztahů. Není
snad výstižnější příklad, na němž dokumentovat tato témata, než projekt PolioPlus, jehož snahou je konečné vymýcení dětské
obrny ve světě.
Od ledna letošního roku přibyli opět noví
čtenáři našeho časopisu a to i v zahraničí.
Byli bychom rádi, kdyby se rozšířil i počet
distribučních míst. To nás vede k zamyšlení,
zda je náklad 2500 kusů dostatečný. Naší redakce se samozřejmě dotkla i všeobecná
úprava cen v začátku roku. Zvýšení cen v oblasti tisku se vykrýt patrně podaří, ale výrazně se nás dotýká zdražení poštovného.
Otázky spojené s distribucí časopisu se tak
opět dostávají do centra pozornosti. Byli bychom rádi, kdyby se každý výtisk časopisu
dostal do rukou co nejširšímu okruhu čtenářů a to pravidelně, bezprostředně po vytištění a na platnou adresu, což ovšem vyžaduje
i součinnost klubů. Rádi pro vás budeme připravovat časopis i v příštích letech.

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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dobré zprávy dobrým lidem

Bill Gates
pomáhá nejen penězi
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Bill Gates pomáhá nejen penězi, ale stále častěji i osobní účastí
v projektech, které podporuje nadace jeho a jeho manželky Melindy. Například v dubnu minulého roku se při cestě do Vietnamu zúčastnil imunizačního dne ve zdravotním středisku
v Trang Mau nedaleko Hanoje, kde sám podával dětem vakcínu proti dětské obrně. Před několika měsíci uzavřela Nadace
Billa a Melindy Gatesových partnerství s ROTARY INTERNATIONAL o společné podpoře programu PolioPlus ve výši 200
miliónů USD. Podrobnosti o projektu PolioPlus naleznete na
str. 10 - 16 v českém jazyce a na str. 19 v kratší anglické verzi.
(Photo: The Bill & Melinda Gates Foundation / Prashant
Panjiar)
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řadě prosazuje dorozumění mezi národy, mírové
soužití kultur a vysokou etiku v povolání a ve
službě obci.

Petr Jan Pajas, PHF
guvernér distriktu 2240 pro období 2007/2008
člen RC Praha City
Je tomu jen několik dní od chvíle, kdy nám kalendář ohlásil, že právě skončil rok 2007. Možná je to
příliš brzo, ale přesto se pokusím se za ním alespoň stručně ohlédnout. Mohu tak učinit ze svého
hlediska třeba připomenutím těch hlavních událostí, které zformovaly můj současný pohled na
náš Rotary International - Distrikt 2240.
V lednu 2007 jsem měl možnost seznámit se
s prostředím a klubovým životem našich přátel
v Sarasota Bay na Floridě. Poznal jsem tam velkou rodinu rotariánů, jejich slavnostní i zábavný
způsob, jakým organizují svá pravidelná setkání,
potkal jsem tam mnoho přátel a navázal řadu zajímavých kontaktů. Tato zkušenost mi pomohla
lépe pochopit požadavky kladené na nás RI prezidentem Wilfridem J. Wilkinsonem, kterého
jsem brzy potom potkal na školení příštích guvernérů - na Mezinárodním shromáždění v San Die-

gu, a také význam jeho hesla pro rotariánský rok
2007-2008: ROTARY SHARES - Sdílejme hodnoty Rotary. V San Diegu se sešlo přes 500 osobností připravujících se na službu guvernéra
distriktu, a z nich jsem několik desítek pak potkával na pracovních seminářích a debatoval s nimi
při obědech a večeřích. Tamtéž jsme všichni společně i s partnery vyslechli celou řadu příběhů
o tom, jak a čím Rotary ovlivnilo život jednotlivců
a obcí. To nás inspirovalo k tomu, že je třeba
SDÍLET HODNOTY ROTARY, nebo Rotary
jako celek je významným účastníkem boje proti
zákeřné a zmrzačující chorobě - dětské obrně, pomáhá v úsilí ke zmírnění důsledků chudoby
a strádání, přináší čistou vodu do vesnic Afriky,
Indie a dalších světadílů, pomáhá hendikepovaným, umožňuje studium na předních světových
universitách studentům z celého světa, připravuje specialisty pro řešení konfliktů a v neposlední

V únoru a březnu jsem sestavoval současný tým
distriktních dobrovolných činovníků, těch, kdo se
starají o programy, o službu mládeži, o práci s veřejností, o kontakty guvernéra s kluby, o finance
distriktu a o jeho administrativu. Ti se pak shromáždili na setkání konaném společně se školením
činovníků klubů pro rotariánský rok 2007-2008
na tzv. PETS (Presidents and Secretaries Training Seminar) a na navazujícím distriktním shromáždění v Praze v hotelu Duo. Tam jsme se blíže
seznámili a vytyčili si úkoly pro toto období, dohodli jsme se na některých zásadách a vyjasnili si
i pozici a význam těchto významných setkání, připravujících nás na odpovědné plnění našich povinností ve vedení klubů a distriktu v roce naší
služby.
Po předchozí přípravě, která započala již v lednu
roku 2007, se dne 17. 4. 2008 v budově velvyslanectví Spojených států amerických, Amerického
Centra a na Americké škole konalo první setkání
studentů středních škol, vybraných kluby z Prahy
a okolí a doprovázených zástupci sponzorujících
klubů, s jeho Excelencí velvyslancem USA v Praze Richardem Graberem, které pak pokračovalo
v jeho rezidenci společným obědem a otevřenou
diskusí s pracovníky velvyslanectví o všem, oč se
studenti zajímali. Druhé pokračování tohoto pro-

V rámci své prosincové cesty po moravských klubech navštívil guvernér distriktu Petr J. Pajas i Rotary klub Ostrava. Členové klubu však za místo setkání nezvolili prostory ostravského hotelu Atom, kde se tradičně uskutečňují klubové schůzky, ale pivovar Radegast v Nošovicích, dnes součást skupiny Plzeňský Prazdroj, a.s. Guvernér si prohlédl výrobní prostory a v restauraci
„Ve věži“ se spolu s členy klubu setkal s manažerem pivovaru Ivo Kaňákem (na snímku vlevo). Právě jemu poděkoval spolu se zástupci Rotary klubu Ostrava (prezident klubu Dalibor Hustý
uprostřed) za dlouhodobou finanční podporu projektu „Stružielka“, který patří mezi nejstarší projekty našeho distriktu. (text: Jaromír Krišica, foto: archiv klubu)
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jektu proběhlo podobně 17. dubna pro kluby z jižních a západních Čech, třetí pak 15. listopadu pro
kluby z jižní a střední Moravy. Na zbývajících 12
klubů z východních a severních Čech a severní
Moravy přijde řada 24. dubna 2008.
V dubnu 2007 nás na zasedání Legislativní rady
Rotary International zastupoval náš první distriktní guvernér přítel Dobroslav Zeman. Toto
zasedání přineslo opět řadu změn do pravidel pro
činnost Rotary klubů, distriktů a celosvětového
vedení Rotary International, jakož i řadu doporučení pro Správní radu RI a Rad zmocněnců Nadace Rotary. Nicméně to základní se ani nadále
nemění - scházíme se pravidelně každý týden
a musíme dodržovat docházkovou kázeň minimálně 60% účasti, abychom vyhověli požadavkům kladeným na řádně fungující kluby.
V květnu jsem se s tehdejším distriktním guvernérem Romanem Gronským zúčastnil porady
distriktů zóny 14 k práci s veřejností. A brzo potom jsme se v Ostravě sešli na distriktní konferenci, která mnohé z nás přiměla přemýšlet
o tom, jak velkou odpovědnost máme ve vztahu
ke službě mládeži a co vše se dá dělat pro lepší obraz našeho hnutí v očích veřejnosti.
V červnu jsem se spolu s guvernérem Romanem
Gronským a dalšími rotariány účastnil největší
každoroční světové události Rotary International
- Světového kongresu všech Rotary klubů světa
v Salt Lake City. Tam jsme vzdali poctu za odvedenou práci RI prezidentovi Williamu B. Boydovi, Radě ředitelů i Správní radě Nadace Rotary
a uvítali nastupujícího RI prezidenta Wilfrida J.
Wilkinsona, nové členy orgánů RI a Nadace Rotary v čele s nastupujícím předsedou Správní
rady, předchozím prezidentem RI přítelem Bhichai Rattakulem. Potvrzeni byli ve svých funkcích
také nastupující guvernéři, mezi nimi příští guvernérka našeho Distriktu 2240, JUDr. Jozefa
Poláková z RC Košice.
Již v Salt Lake City jsme se setkali s příštím RI
prezidentem Dorn-Kurn Lee, který nás v Praze
pak soukromě navštívil na své cestě zpět do své
vlasti - Korejské republiky - spolu se svou milou
a jemnou chotí Young Ja.

Při příležitosti účasti na slavnostním zahájení nového RI Distriktu 1911 - Maarsko jsem si s Romanem Gronským předali funkce a tím pro mne
začala služba na celý tento rotariánský rok, v jejímž rámci jsem začal postupně navštěvovat kluby
distriktu, počínaje východním Slovenskem a konče jižními Čechami. Začala také série jednání
o podmínkách pro dlouhodobé a krátkodobé mezidistriktní výměny mládeže a o s tím souvisejících úpravách stanov distriktu jakožto právnické
osoby. O tom ale jinde a jindy.
Důležitá z mého pohledu byla také Prezidentská
konference o míru na Balkáně, svolaná RI prezidentem Wilkinsonem do Sofie na začátek září
2007. Tam jsem se seznámil blíže s prací a aktivitami RI Distriktu 2482 - Bulharsko a také s jejich velmi úspěšným a na členy bohatým
Rotaractem.
Ještě v první polovině září 2007 se sešly pod záštitou a za péče RC Český Krumlov tři mezinárodní
výbory zastřešující spolupráci rotariánů České republiky a Slovenska s rotariány Německa, Nizozemska a Rakouska. Své pracovní jednání pak
završili společným setkáním na vrcholu šumavského Třístoličníku, symbolizujícího svou polohou i tvarem skal soužití tří národů - Bavorů,
Čechů a Rakušanů v centru Evropy. Dohodlo se
tam upevnění spolupráce a vzešla odtud celá řada
námětů na další její rozvoj a prohloubení.
Měsíc září byl náročný také proto, že nás navštívil
tým producenta a redaktora dokumentárních filmů o činnosti Rotary působící při ústředí Rotary
International v Evanstonu, Illinois, USA. Při této
první návštěvě byly snímány záběry o projektech
v Hradci Králové, Plzni, Poděbradech, Praze,
Třebíči a natočena řada rozhovorů. Druhá část
natáčení je přislíbena na jaro 2008 a bude se týkat
činnosti Rotary na Slovensku.
Na podzim 2007 jsme v Praze i v Bratislavě na
slavnostních zasedáních vzpomněli 80. výročí
převzetí Charty Rotary International československým distriktem č. 66, na jehož tradice dnes
náš distrikt 2240 po letech nemilosti (1939-1945
a 1948-1989) nyní navazuje po obnovení klubů
počínaje rokem 1990 v rámci rakousko-česko-

V rámci své oficiální návštěvy RC Poděbrady zavítal guvernér Petr Jan Pajas do chráněných dílen a ubytování v Handicap Centru Srdce, jehož činnost zdejší rotariáni
dlouhodobě podporují. (foto: Karel Kronus)
slovenského Distriktu 1920 a samostatného distriktu 2240 pro Českou republiku a Slovensko
dne 1. 7. 1999.
Velmi si vážím toho, že mne při návštěvách měst
a krajů přijala řada primátorů a hejtmanů, ředitelů institucí a dalších významných osobností obcí
a krajů. Jsem přesvědčen o tom, že tato setkání
podtrhla potřebu spolupráce Rotary s vedením
obcí, krajů a žup a že se na těchto schůzkách podařilo zmapovat dosavadní spolupráci a rozšířit
prostor pro její prohloubení a upevnění.
Nyní začíná nový kalendářní rok a tím druhá polovina rotariánského roku. Hned v lednu (27. 1.)
si jako každoročně připomínáme Paula Harrise,
zakladatele našeho hnutí a jeho prezidenta v letech 1910 až 1912. Je to sice výročí dne, kdy nás
opustil, ale nám to připomíná, jak dalece jeho odkaz umíme ctít a rozvíjet. Letos si 19. 4. připomeneme i to, že uplyne 140 let od jeho narození.
Budiž nám to výzvou k tomu, abychom se snažili
naplnit heslo „Každý rotarián přispívá každým
rokem Nadaci Rotary“. Dokážeme dosáhnout na
průměr 100 USD na člena klubu?
Protože v červenci 2008 vstoupíme do desátého
roku existence distriktu 2240, je také nejvyšší čas
ohlédnout se zpět a zdokumentovat naši minulost
- úspěchy a rozvoj klubu i distriktu. Přeji našemu
časopisu ROTARY GOOD NEWS, aby se v něm
toto výročí dobře odzrcadlilo. Ale k tomu bude
redakce potřebovat spolupráci nás všech.
Zkusme to! Vždy společně dokážeme více!

n

POZVÁNKA
na seminář nových klubových činovníků PETS
(Presidents Elect Training Seminar)

sobota 23. 2. 2008 – PIEŠŤANY
Společenské centrum Slovenské léčebné lázně Piešťany, a.s.
k účasti vás zve Jozefa Poláková
guvernérka distriktu pro období 2008/2009 a její tým
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Rotary Shares
Sdílejme hodnoty Rotary
Podelme sa o hodnoty Rotary
Překlad: Milan Roch, PDG
Od roku 1988, kdy začal náš program celosvětovvého vymýcení dětské obrny,
je Rotary International v tomto úsilí hlavním partnerem. Dlouhodobí rotariáni znají dobře historii tohoto programu. Byla vítězství, ale také zklamání.
Byla období rychlého postupu a období zdánlivého zpomalení. Byla doba,
kdy se zdálo, že konec je už v dohledu. Avšak nikdy nebyl konec tak blízko,
jako je právě te.
Před zahájením kampaně na vymýcení obrny onemocnělo touto chorobou tisíc dětí denně – 350 tisíc za rok! Tyto děti byly postiženy na celý život, často
nejen tělesně, ale i sociálně. Dnes je nový výskyt obrny omezen na pouhé čtyři
země a celoroční počet onemocnění je pouze jeden tisíc.
Došli jsme daleko, avšak výskyt divokého viru polio znamená, že pokud bychom polevili ve svém úsilí, mohla by naše usilovná práce přijít nazmar.
Máme proto jen dvě možnosti: pokračovat až do vítězného konce – anebo
ztratit vše, co jsme dosud investovali a čeho jsme už dosáhli.
Odpově rotariánů na výzvu o pomoc byla velkorysá. Vybrali jsme více než
600 milionů dolarů k vymýcení dětské obrny. Zachránili jsme životy tisíců
dětí podáváním vakcíny a vitaminových doplňků, ale ještě mnohem více dětí
jsme uchránili před paralytickými následky obrny.
V dlouhém a obtížném boji jsme již blízko vítězství, ne však ještě na konci. Je
to nyní opravdová volba: vyhrát nebo prohrát. Naši partneři ve světě rozpoznali kritičnost současné situace a mnozí z nich zvýšili svou podporu, a již finanční nebo věcnou. Nedávno ohlášený grant ve výši 100 milionů dolarů od
Nadace Billa a Melindy Gatesových je vyjádřením důvěry v úsilí o likvidaci
dětské obrny. Jejich finanční podpora bude v nejbližších měsících neocenitelná a jejich důvěra v Rotary je poctou pro nás.
Mnoho z vás již dalo mnoho v boji proti obrně. Každý z vás vstoupil navždy
do historie jako součást rotariánského odkazu a našeho daru dětem celého
světa. Dnes vyzýváme všechny rotariány, zejména však ty nové, kteří se nezúčastnili dřívějších kampaní, aby udělali co nejvíce k tomu, aby náš boj byl jednou provždy ukončen vítězstvím.

Preklad: Ivan Belan, PDG
Ke som počas ostatných týždňov uvažoval o tom, čo napísa v tomto príspevku, opakovane sa mi v mysli vynáral výrok amerického spisovate a Ralpha Waldo Emersona: „Mier nemožno nastoli násilím, možno ho dosiahnu
prostredníctvom porozumenia“.
V Rotary sa k mieru snažíme dopracova prostredníctvom vzájomného porozumenia a usilujeme sa o vybudovanie spolupatričnosti prostredníctvom
služby. Počas našich ciest naprieč rotariánskym svetom sme spolu s manželkou jednoznačne zaregistrovali typy projektov, ktoré skutočne vytvárajú porozumenie a zbližujú udí. Najčastejšie ide o projekty, na ktorých participujú
rotariáni a zároveň aj príjemcovia pomoci. V rámci takýchto projektov sa udia spolupodie ajú na dosahovaní spoločného cie a a zdie ajú zados učinenie a prínos z dobre vykonanej práce.
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Projevy a zprávy prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona na www.rotary.org/jump/wilkinson
Ke sa zbližujeme s umi, ktorým chceme pomôc , ke jasne komunikujeme ciele, potreby, očakávania, ke pristupujeme k práci v duchu spolupráce
a nie v duchu charity, vtedy vlastne vytvárame porozumenie medzi umi.
Takýmto spôsobom budujeme základy pre budúce zmeny, ktoré pretrvajú
ove a dlhšie, ako naša angažovanos v danom projekte.
Od čias, kedy si Rotary International stanovilo za cie celosvetovo zlikvidova detskú obrnu, sme neustále svedkami toho, ako účas rôznych udí na
práci sledujúcej spoločný cie môže týchto udí zblíži . Zaznamenali sme medzinárodnú spoluprácu na mimoriadne vysokej úrovni, ke vlády rôznych
krajín a agentúry z rôznych kútov sveta vytvárali nové komunikačné kanály
a formy spolupráce. A vidíme, že otvorenos a vzájomná dôvera, ktorú sme si
vybudovali v rámci tejto iniciatívy, naalej pretrváva a umožňuje realizáciu
alších projektov, alšej spolupráce a vytvára priestor pre väčšie zblíženie aj
medzi národmi.
Rotary pochopite ne nikdy nebude môc vyrieši všetky problémy sveta a splni všetky jeho potreby. Čo však môže robi a o čo sa z celej sily môže usilova
– je pomáha tam, kde je to možné a prostredníctvom služby jednotlivých
svojich členov zbližova udí a podnecova ich k porozumeniu a vzájomnej
pomoci.
Všetky rotariánske projekty, aj tie najmenšie, majú potenciál na vytváranie
porozumenia, spolupatričnosti a atmosféry pokoja. Na prahu Mesiaca svetového porozumenia na vás všetkých apelujem, aby ste si uvedomili, že každý
projekt má dvojaký cie : dosiahnutie primárneho cie a a vytváranie dobrej
vôle a priate stva. Ak budeme dobre svoje činnosti plánova a kvalitne poskytova službu, vytvoríme tak trvácne premostenie do lepšej budúcnosti. My
rotariáni skutočne veríme, že dosiahnutie pokoja a mieru je v udských silách.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Text a fotorepro: Svatopluk K. Jedlička
V letošním roce, přesněji 19. dubna, si svět připomene 140. výročí narození
zakladatele rotariánského společenství a jeho jediného emeritního prezidenta, Paula P. Harrise (19. 4. 1868 Racine, Wisconsin, USA - 27. 1. 1947 Chicago, Illinois, USA). Svoji právnickou praxi zahájil po absolvování několika
univerzit (1981) v roce 1896 v Chicagu. Postupně v něm uzrála myšlenka na
vytvoření klubu, kde by se scházeli muži v aktivním, produktivním věku na základě ideálu vzájemné i obecně prospěšné služby. Tuto představu naplnil
v roce 1905 sdružením několika svých přátel do prvního Rotary klubu na světě. Po tomto úspěchu se věnoval zakládání dalších klubů v jiných městech. Ty
se v roce 1910 spojily pod jeho vedením do Národní asociace Rotary klubů
(po rozšíření na další kontinenty přijalo společenství název ROTARY INTERNATIONAL). Podlomené zdraví Harrisovi nedovolovalo zůstat v čele
společenství déle než dva roky. Přesto se dle svých sil jeho rozvoji věnoval po
celý zbytek života, tedy ještě plných třicet pět let. Kromě toho působil i v dalších charitativních organizacích. Za vznešenou službu mládeži byl odměněn
cenou amerických skautů Silver Buffalo Award a obdržel čestná uznání od
vlád Brazílie, Chile, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Francie a Peru. Od
roku 1910 ho podporovala i jeho manželka Jeane (1881 – 1963) pocházející
z Edinburghu ve Skotsku. Snad právě skutečnost, že jejich manželství zůstalo
bezdětné, směrovala jejich filantropické zájmy právě k dětem a mladým lidem.
Paul Harris patrně nikdy Československo nenavštívil. Se zdejšími rotariány však byl v poměrně živém kontaktu jeho přítel a souputník,
generální sekretář RI Chesley R. Perry. Předválečné Československo navštívilo mimo něj
i několik prezidentů RI a představitelů ústředí
RI. V rotariánském roce 1931/1932 napsal
Paul Harris jednateli RC Plzeň, který patřil
k nejaktivnějším klubům tehdejšího československého Rotary distriktu, velice přátelský
a srdečný dopis. Velice lichotivě se v něm zmiňuje o činnosti Rotary klubů v tehdejším Československu a nazývá je „pilíři
Rotary v Evropě“.
V Chicagu se Paul Harris osobně setkával s několika našimi bývalými guvernéry, kteří v různých letech pracovali pro ústředí RI - členem RC Praha Josefem Schulzem a Karlem Neuwirtem z RC Brno jako členy ředitelského
výboru RI a Aloisem Červenkou z RC Plzeň jako členem mezinárodního výboru RI pro službu veřejnosti. Akademickému malíři Štěpánu Kratochvílovi,
rotariánovi z Nového Bydžova, dokonce v roce 1933 poskytl několik „sezení“
pro vytvoření originálního portrétu, který máme dnes možnost otisknout.
S Paulem Harrisem se setkalo i několik rotariánů z osmdesátičlenné československé delegace, která se v roce 1937 účastnila Světového kongresu RI
v Nice. Bohužel jsme zatím neobjevili žádná jejich osobní svědectví nebo
vzpomínky.
n

Termín tohtoročného Svetového kongresu RI sa blíži míľovými
krokmi. Ak ste však dostatočne pohotoví a dokážete promptne
reagovať, stihnete si ešte zabezpečiť atraktívny program. „Lístky na všetky naše sprievodné podujatia počas kongresu sa rozpredávajú veľmi rýchlo,“ hovorí Gerry Turner, predseda hosti- Natalie Cole
teľského organizačného výboru z Rotary klubu Los Angeles. Niet
divu. O zábavu rotariánov na kongrese RI v L.A. sa postarajú najžiadanejší umelci
a zabávači. Tento rok organizačný výbor v spolupráci so siedmimi dištriktmi a 378
klubmi pripravuje veľkolepú šou. V sobotu 14. júna večer sa 6 500 rotariánov zíde
v novopostavenom divadle NOKIA, aby si spoločne vychutnali program nazvaný California Experience, vyvrcholením ktorého bude úchvatný koncert speváčky Natalie
Cole. Za pieseň “Unforgettable” (Nezabudnuteľný), ktorou vzdáva hold svojmu otcovi Nat “King” Cole-ovi, získala v roku 1992 niekoľko ocenení Grammy. Na veľkej
medzinárodnej party (International Family Reunion) hostiteľmi naplánovanej na pondelkový večer asi 8 000 účastníkov kongresu bude mať možnosť spoznať miestnych
rotariánov. V utorok sa 17 000 rotariánov vypraví do Hollywood Bowl, aby si na
Koncerte pod hviezdami vychutnalo pravú atmosféru filmovej klasiky. Tieto počty
ľudí sa môžu zdať privysoké. Keď si však uvedomíte, že na kongrese sa očakáva prinajmenšom 30 000 účastníkov, dáte Turnerovi za pravdu, že lístky na jednotlivé plánované akcie si treba zaobstarať čo najskôr.
Pomôžte prelomiť rekord v čítaní
Guinnessova kniha rekordov je pripravená
uznať rekord Rotary, na to však hostiteľský
organizačný výbor opotrebuje vašu pomoc.
V Dome priateľstva nájdete obrovské množstvo detských kníh zozbieraných v rámci iniciatívy nazvanej Veľký rotariánsky svet kníh
(Rotary’s Wide World of Books). V snahe
dosiahnuť rekord v zozbieraní čo najväčšie- Hollywood Bowl
ho počtu kníh za týždeň, výbor vyzýva všetkých účastníkov kongresu, aby priniesli detskú knižku v ich rodnom jazyku a prispeli
tak do spomínanej knižnej zbierky. Anonymný darca prisľúbil, že venuje rovnaký počet kníh, ako bude konečný počet kníh zozbieraných účastníkmi kongresu – kniha ku
knihe. Nápad hodný uznania!

www.rotary2008.com
Sleva při registraci do 31. 3. 2008
Bližší informace
Připravované akce: www.rotary2008.com
Registrace: https://riweb.rotaryintl.org
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Text: Vince Aversano, šéfredaktor časopisu
THE ROTARIAN
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/01
V posledních několika letech se celosvětové
společenství Rotary International a Nadace
Rotary zabývaly zpracováním dlouhodobého
plánu svých činností. V příštích měsících se
bude ústřední časopis THE ROTARIAN a spolu s ním i ostatní regionální časopisy Rotary
věnovat tomu, jak se tyto práce vyvíjejí, kdo se
na nich podílí a jaké jsou dosavadní výsledky
„Strategického plánu RI pro období
2007-2010“ (RI Strategic Plan 2007-10) a „Výhledového plánu Nadace Rotary“ (The Rotary
Foundation Future Vision Plan). Budeme se
zajímat také o to, jaké výhody strategické plánování přináší a jak napomáhá ke zlepšení aktivit klubů a distriktů.

Jak bude strategický plán stavět na kontinuitě
našeho společenství?
Dlouhodobé a krátkodobé cíle si mohou někdy
protiřečit. Proto musí rozhodnutí řídících orgánů stále dělat kompromisy mezi nimi. Krátkodobé záležitosti se obvykle týkají příležitostí vedoucích k bezprostředním výsledkům, bez ohledu na to, jakou budou mít tyto výsledky trvanlivost. Dlouhodobé záležitosti jsou všeobecně
daleko náročnější, protože se snaží předvídat
důsledky toho, co se uskutečňuje již nyní. Je důležité mít stále na mysli, že by rozhodnutí neměla přehlížet krátkodobé cíle; správné řízení
vyžaduje, abychom stále měli před sebou i výhled dlouhodobý.
Myslíte si, že existuje jeden cíl, který se bude týkat všech Rotary klubů?
Jednou z našich ústředních hodnot je správné vedení. Proto také plán uvádí jako jednu z priorit:
„Optimalizovat v Rotary využití talentovaných řídících pracovníků.“ To jasně naznačuje, že talentovaní rotariáni jsou rozhodující silou při
zavádění různých zlepšení, k překonávání nedostatků a tím i k dosažení úspěchu.

V lednovém čísle se zaměřujeme na člena komitétu RI pro strategické plánování, s nímž hovořil šéfredaktor Vince Aversano: je jím Elio
Cerini, PDG italského distriktu 2040, člen RC
Milano Dumo. Po 23 let zastával řadu řídících
funkcí včetně funkce prezidenta ve firmě Sperry
Univac, po 6 let působil v ústavu Banca Popolare di Milano a před odchodem do důchodu
v roce 1999 byl ředitelem vydavatelství Milánské diecéze.
Jak vznikal Strategický plán RI a co bylo jeho
hlavním záměrem?
RI vyhlásilo zpracování strategického plánu
v roce 2001/02, aby vedl naše společenství do
druhého století našich služeb. Po pečlivém vyhodnocení podkladů získaných od vedoucích
představitelů RI, pracovního aparátu ústředí i od
řadových rotariánů bylo formulováno sedm hlavních oblastí, jež budou před rotariány stát v příštím desetiletí.
Proč je strategický plán pro úspěch Rotary tak
důležitý?
Jedním aspektem, který se v Rotary již dlouho
diskutuje, jsou úkoly, před něž je tato servisní organizace stavěna ve stále se měnícím světě a s vedením, které se každoročně vyměňuje. Strategické myšlení vede k méně složité organizaci,
v níž každý podle svého úkolu snadno pochopí,
kam směřuje celá organizace a co v ní je právě
jeho osobním úkolem.
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Elio Cerini, člen komitétu RI pro strategické plánování,
PDG italského distriktu 2040, člen RC Milano Dumo

Jaká je z hlediska strategického plánu role prezidenta RI a Správní rady ředitelů?
Roli prezidenta RI spatřuji v tom, že usnadňuje
proces tvořivého myšlení všech ředitelů RI. To je
také velký úkol i pro Správní radu. Spíše než aby
řešila dílčí problémy, musí se věnovat jejich identifikaci, vymezení úkolů a stanovení zásadního
zaměření naší organizace. Strategie je konečně
v odpovědnosti Správní rady ředitelů RI. To
ovšem neznamená, aby Správní rada vykonávala
vše sama. Jsou tu komitéty RI a zkušení funkcionáři výkonného aparátu RI, aby prováděli příslušný průzkum a rozbory a formulovali náměty
pro posouzení Správní radou.

Jaký je při strategickém plánování RI úkol Vašeho komitétu?
V posledních dvou letech jsem nabyl zkušenost,
že tento komitét se stále řídí tím, aby nepracoval
ve vakuu. Každého vyzýváme, aby přicházel se
svými náměty a přitom předpokládáme, že budeme schopni vyjádřit očekávání všech těch, které
zastupujeme. Navíc se stále zaměřujeme na uskutečňování vhodných námětů a to na principu spoluodpovědnosti, přičemž se předpokládá, že plán
bude splněn, pokud ho přijme za svůj také celá
členská základna.
Proč jste byl – podle Vašeho názoru – přijat za
člena tohoto komitétu?
I po 30 letech zkušeností získaných v Rotary je
stále co hledat a učit se nového. Jsem si jist, že mé
působení v komitétu strategického plánování je
tou nejzajímavější a nejnáročnější zkušeností,
kterou mohu ve světě Rotary získat. Jsem za to
velmi vděčen a současně i velmi zavázán dalším
členům tohoto komitétu.
Co jste se dosud jako rotarián naučil a co může
být uplatněno ve Vaší nynější funkci?
Jsem stále více přesvědčen, že svět Rotary je plný
krásných ideálů a současně i přemýšlivých a pečlivých členů. V Rotary se můžeme setkat s velkorysostí, reálným optimismem a všestranností, což je
v našem všeobecném směřování to nejcennější.
Má spoluúčast na vytváření cest, jimiž se máme
v budoucnu ubírat, mi napomáhá k tomu, abych
spatřoval potenciál Rotary ve vytváření mostů
přes úskalí, která náš současný svět rozdělují,
v jeho osvědčené zkušenosti, jak lidi spojovat
a v jeho neutuchajícím úsilí v navrhování alternativ, ve snaze o změny a v zavádění nových řešení.
Všechny tyto aspekty jsou zahrnuty do strategického plánu Rotary, a pokud jej čteme, vyplývají
z jeho řádek.
Jak bude tento strategický plán podle Vašeho názoru posuzován různorodými kulturami našeho
světa?
Kultura a pojetí strategického plánu představují
v našem společenství zásadní změnu. Všeobecně
se změna chápe jako něco ohrožujícího, matoucího a obtížného. Abychom však našim klubům napomohli, musíme se připravit k odpovědím na
jejich otázky: Co od nás chcete, abychom dělali?
Co je v plánu uvedeno pro nás? Co chcete dělat,
abyste nám napomohli ke změnám? Naši řadoví
členové pochopí výhody strukturovaného strategického plánování RI pouze tehdy, přijmou-li je
za své. Se správně koncipovanou, správně vyznačenou a správně předanou komunikační strategií
vytvoříme předpoklady k tomu, aby byly naše realizační snahy správně přijaty. Musíme našim klubům jasně sdělit: (1) jak bude plán znít, (2)
kterých rozhodujících pět úkolů musíme vykonat,
abychom plán splnili, a (3) jak vymezit odpovědnost každého za splnění úkolů, které plán stanoví, počínaje guvernérem distriktu až po
prezidenty klubů. Od klubů bychom měli očekávat nejrůznější reakce, ale jsem přesvědčen, že
naši členové udělají vše, co je v jejich silách, pro-

Strategické plánování je nedílnou součástí jednání i na úrovni distriktních seminářů nových klubových činovníků (PETS) a v pracovní části distriktních shromáždění a konferencí.
tože jsou si vědomi toho, že jsou součástí Rotary.
Tato výzva je skutečně náročná, avšak nemáme jinou volbu: vyžádá si to svůj čas, ale nakonec vše
skončí úspěchem.
Jak mohou řadoví rotariáni přispět k dosažení
strategických priorit a cílů v zájmu posílení našeho společenství?
Bude důležité, aby se rotariáni postavili k tomuto
úkolu otevřeně a tvořivě. Bude záležet na guvernérech i na funkcionářích klubů, aby mezi členy klubů
napomáhali k jejich uvědomování a podporovali jejich zaujetí. Je třeba, aby se zapojili do vhodných
vzdělávacích programů a jejich závěry se svými členy také diskutovali, protože jde o ty nejdůležitější
uskutečňovatele tohoto našeho projektu.
Jak se Rotary kluby ve Vaší části světa postavily
k otázce dlouhodobého plánování?
Naše kluby, plně respektující hlavní cíle Rotary,
jsou zcela autonomní ve způsobu organizace a řízení svých aktivit. Z toho vyplývá, proč jsou tak
rozličné. Ačkoliv má naše společenství už čtyři

roky zkušeností se strategickým plánováním a se
snahou uvést do života nový „Plán na řízení klubu“
(Club Leadership Plan), pouze jedna třetina klubů
podala v srpnu 2006 zprávu o tom, že strategický
plán uvedla v život. Komentáře k této zprávě jsou
však povzbudivé a naznačují lepší kulturu plánování, která začíná do našeho společenství pronikat.
Co podle Vaší zkušenosti napomohlo klubům
a distriktům při jejich dlouhodobém plánování?
Nový „Plán na řízení klubu“ je nejlepším pramenem, který mají naše kluby k dispozici. Ve skutečnosti je bodem č. 1 realizačního plánu konstatování, že klub musí sestavit na příštích tři až pět
let dlouhodobý plán, který se bude týkat poskytování služeb a pomoci, vhodných projektů, členské
základny, Nadace Rotary a rozvoje vůdčích
schopností.

Jaké přínosy bude pro naši organizaci znamenat
úspěšné dlouhodobé plánování?
Dnes se musí každá organizace – a ta nezisková zvláš – stále učit, jak překonat veškeré dosud bezprecedentní změny ve společnosti,
jichž jsme denně svědky. Tomuto procesu poznávání prospívá dvousměrný tok informací ve
struktuře celé organizace – zdola vzhůru a naopak. To, že dosahujeme výsledků a měříme
jejich efektivitu, znamená velkou výzvu pro
Rotary, nebo naše schopnost poskytovat službu a pomoc vyžaduje osobní spolupráci s rozsáhlou sítí jednotlivců. Správně rozpracovaný
systém strategického plánování poskytne celému společenství Rotary lepší vhled do rozličnosti a vynalézavosti, uplatňované na klubové
úrovni a jen posílí pocit klubové sounáležitosti.
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Více na internetových adresách:
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/strategic_plan.pdf
www.rotary.org/en/AboutUs/TheRotaryFoundation/FutureVision

Milí rotariánští přátelé,
v červnu 2007 schválila Správní rada ředitelů RI strategický plán na roky
2007-10 poté, co projednala a odsouhlasila četná doporučení, týkající se poslání, vizí, priorit a cílů našeho společenství. Berouc na vědomí výzvy ke kontinuitě, jež je nezbytná v důsledku každoročních změn v jejím vedení, je
Správní Rada ředitelů přesvědčena, že právě dlouhodobé plánování je důležité jak pro Rotary International, tak i pro kluby a distrikty. Náš strategický
plán nám bude sloužit jako orientační mapa, aby nám napomohla pracovat
efektivně v dynamickém a často nepředvídatelném prostředí. Vytvoří také hodnotný základ, na
němž budou moci všichni budoucí prezidenti a členové Správní rady rozvíjet plány svých aktivit.
Strategický plán RI na roky 2007-10 je založen na spolupráci všech rotariánů, proto se jeho uskutečnění může podařit jedině za vaší pomoci. Doporučuji proto, abyste se s tímto plánem seznámili
a stali se aktivními účastníky při jeho realizaci.
Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson, PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL
9

Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/01
Přeložil a redakčně upravil: Dobroslav Zeman, PDG
Nové partnerství, které bylo v závěru minulého
kalendářního roku uzavřeno mezi společenstvím ROTARY INTERNATIONAL a Nadací
Billa a Melindy Gatesových, přinese finanční
prostředky ve výši 200 milionů dolarů pro završení snah o vymýcení dětské obrny ve světě
(programu PolioPlus). Současný dar Nadace
Billa a Melindy Gatesových ve výši 100 milionů
dolarů je dosud největší jednorázovou dotací,
která byla kdy Rotary International poskytnuta.
Nadace Rotary se zavázala tuto částku během
příštích tří let zdvojnásobit a podpořit tak úsilí
o konečné celosvětové vymýcení dětské obrny
(polia). Během prvního roku Nadace Rotary počátečních 100 milionů dolarů vynaloží na přímou
pomoc imunizačním aktivitám, realizovaným
partnerstvím Celosvětové iniciativy k vymýcení
dětské obrny (Global Polio Eradication Initiative – GPEI) , kterou řídí WHO - Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s CDC (Centry
US pro sledování a předcházení nemocem)
a s agenturou UNICEF.
„Mimořádná obětavost všech rotariánů hrála
rozhodující roli v tom, že jsme se dostali až k samému cíli – k celosvětovému vymýcení dětské
obrny“, prohlásil Bill Gates, spolupředseda Gate-

Pokud by se nepodařilo dětskou obrnu vymýtit, postihla by
v průběhu dalších 40 let deset milionů dětí;
(Foto: ALYCE HENSON / ROTARY IMAGES).
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Bill Gates, spoluzakladatel Nadace Billa a Melindy Gatesových, sám aplikoval 14. listopadu 2002 orální vakcínu dítěti ve
zdravotním středisku v Shadnagaru v indickém státě Andhra Pradesh. Při své cestě do Indie se seznámil se zdravotnickým
systémem této země. (AP Photo/Jeff Christensen, Reuters)
sovy Nadace. „Vymýcení dětské obrny bude vůbec nejvýznamnějším úspěchem světového zdravotnictví v dějinách a je naším úmyslem tomuto
úsilí napomoci.“
Tento dar, veřejně ohlášený v listopadu 2007, je
vůbec největším, jaký kdy Gatesova Nadace vyplatila, a také největším darem, jaký kdy společenství Rotary během své 102 roky dlouhé
historie dostalo. Od roku 1985 také vyhlásilo vyhlazení polia jako svou hlavní prioritu a na jeho
uskutečnění už vynaložilo pozoruhodnou částku
633 milionů dolarů.
„Rotariáni na celém světě velmi tvrdě pracovali
na dosažení tohoto cíle po mnoho let. Je pro nás
odměnou, když vidíme, že naše snaha byla nyní
tak významně podpořena Nadací Billa a Melindy
Gatesových,“ prohlásil Dr. Robert Scott, předseda Sboru pověřenců Nadace Rotary. „Doufáme,
že tento společný závazek Gatesovy Nadace a Nadace Rotary bude výzvou i pro další sponzory,
včetně různých nadací, vlád i nevládních organizací, abychom v našem úsilí ještě pokročili a ujistili se, že už máme dostatek prostředků k tomu,
abychom svět zbavili dětské obrny jednou provždy.“
„Toto partnerství je historickým milníkem
a vhodnou příležitostí pro Rotary, aby prostřednictvím Celosvětové iniciativy GPEI napomohlo
ke konečnému vymýcení nemoci, která kdysi ničila tisíce životů denně“, řekl prezident RI Wilfrid

Wilkinson. „Dobře vím, že my rotariáni tuto výzvu přijmeme a svým dílem přispějeme ke splnění
svého závazku.“
Dotace Gatesovy Nadace přichází na kritickém
rozcestí těchto snah, jež nyní nutně vyžadují další
finanční prostředky k dosažení konečného cíle.
I když dosavadní aktivity snížily výskyt nových případů polia v posledních 20 letech o neuvěřitelných 99%, divoký polio-virus stále přetrvává ve
čtyřech zemích – v Afganistanu, Indii, Nigérii

William Gates Sr. (na snímku uprostřed), čestný člen RC
Seattle, byl jako jeden z vrcholných představitelů Nadace
Billa a Melindy Gatesových i nejvýznamnějším hostem
a spíkrem loňského Světového kongresu RI v Salt Lake
City. Z rukou tehdejšího prezidenta RI Williama B. Boyda
(vlevo) a předsedy Rady zmocněnců Nadace Rotary Luíse
V. Giaye převzal cenu Polio Eradication Champion Award.
(Foto: ALYCE HENSON / ROTARY IMAGES).

Vakcínou v ceně pouhých 0,60 dolaru lze ochránit jedno
dítě proti obrně po celý jeho život.
(Foto: ALYCE HENSON / ROTARY IMAGES).

a Pákistánu. „Náklady spojené s prevencí tomuto
jedinému zbývajícímu procentu budou mimořádně vysoké s ohledem na geografickou izolovanost
míst výskytu polia, ubohou místní veřejnou infrastrukturu, místní ozbrojené konflikty, kulturní
bariéry apod.“.
„Právě tyto investice jsou katalyzátorem, který
potřebujeme, chceme-li zintenzivnit naše úsilí vedoucí k úspěšnému konci“, říká generální ředitelka WHO Dr. Margaret Chan. „Technické
nástroje k tomu máme, avšak světa bez polia dosáhneme jen tehdy, budou-li moci naše úsilí podpořit i další finanční partneři.“
Podstatná část počátečních 100 milionů dolarů
bude investována do masových imunizačních
kampaní v endemických zemích, do aktivit souvisejících s kontrolou výskytu polioviru a do rozšiřování místního uvědomění. Tato dotace také
podpoří rozsáhlý výzkum, zabývající se zabráně-

ním přenosu divokého polioviru. Rotary bude
fondy rozdělovat formou grantů, určených pro
WHO a UNICEF.
Tyto fondy, jež pomohla vytvořit dotace Gatesovy
Nadace, napomohou Celosvětové iniciativě GPEI
vystupňovat její úsilí k aplikaci orální vakcíny pro
děti i v nejvzdálenějších lokalitách, kde je jí také
nejvíce zapotřebí“, říká Ann Veneman, výkonná
ředitelka UNICEF. „Tento důležitý příspěvek
zlepší naše kapacity zaměřené na ochranu dětí, tak
snadno zranitelných touto mrzačící nemocí.“
Ředitelka CDC Dr. Ann Gerberding říká, že spolupráce mezi Rotary a Gatesovou Nadací jen
podtrhuje význam zapojení soukromého sektoru
do péče o veřejné zdraví. „Jako vládní agentura
víme, že je skvělé, že naši kolegové ze soukromého sektoru se ujali vedoucí role v tak důležité sféře, jakou je právě vymýcení polia. Jejich podíl je
zcela rozhodující.“
n

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv Microsoft
V ČR a SR Nadace Billa a Melindy Gatesových nepůsobí. Její poslání však
v obou zemích alespoň částečně naplňuje společnost Microsoft svými projekty zaměřenými na rozvoj vzdělávání, organizováním sbírek nebo poskytováním peněžních darů a softwarových nebo technologických řešení
organizacím působícím v neziskovém sektoru. Například celosvětového
programu Partneři ve vzdělávání se účastní za podpory příslušných ministerstev školství nejen ČR a SR, ale i další země evropského regionu včetně Německa, Finska nebo Francie.
Jiným příkladem může být projekt na pomoc hendikepovaným nebo znevýhodněným, kteří se prostřednictvím počítače a IT technologií mohou stát sociálně i ekonomicky nezávislými. Projekt je v Česku znám pod názvem
Počítače proti bariérám a je od roku 1996 realizován ve spolupráci s Nadací
Charty 77. Finanční prostředky a software vložený do projektu byly použity
například na vybudování 12 výukových center po celé republice (patří mezi
ně Jedličkův ústav a Centrum Paraple v Praze, ÚSP Kociánka v Brně, Centrum Universum v Liberci a SKV Frýdek Místek) nebo 340 chráněných do-

Při své první návštěvě Slovenska v roce 2004 Bill Gates (vlevo) společně s tehdejším předsedou vlády SR Mikulášem Dzurindou iniciovali setkání ministrů a státních tajemníků zodpovědných za rozvoj informační společnosti v krajinách střední a východní Evropy. I na
tomto setkání se diskutovalo o podpoře neziskového sektoru a humanitárních organizací.

Při jedné ze svých návštěv Česka se Bill Gates (uprostřed) například setkal s výkonnou ředitelkou Nadace Charty 77 a ředitelkou Konta BARIÉRY Boženou Jirků (vlevo) a Dagmar
Havlovou, předsedkyní správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a členkou rady projektu Počítače proti bariérám.
mácích pracoviš pro těžce postižené. Zásluhou školení a kurzů získaly
stovky, dnes už možná tisíce hendikepovaných novou kvalifikaci a následně
získaly i pracovní uplatnění.
Na Slovensku realizuje společnost Microsoft obdobný projekt ve spolupráci
s neinvestičním fondem Mosty pod názvem Šance bez bariér. Projekt je určený nezaměstnaným se středoškolským vzděláním, kteří neumějí používat počítač, mladým lidem v ohrožení, dlouhodobě nezaměstnaným nebo starším
nezaměstnaným, kteří zatím do oblasti IT nepronikli, ženám na mateřské dovolené s nižším vzděláním bez počítačových znalostí a tělesně postiženým.
V rámci projektu byla první počítačová učebna otevřena v srpnu 2005 v Piešanech a další dvě koncem stejného roku v CC Centru městské části Bratislava-Petržalka a v zařízení sociálních služeb v Rožňavě. Počítačové kurzy ve
všech třech střediscích jsou bezplatné a po jejich absolvování získají účastníci
certifikát o dosaženém stupni počítačové gramotnosti.
Nejnovější projekt podporuje mladé talentované lidi současně v obou našich
zemích. Soutěž Imagine Cup je určená univerzitním a vysokoškolským studentům. Loňského finále uskutečněného v Praze se účastnilo šest studentských týmů z České republiky a dva ze Slovenska.
Veřejně prospěšné aktivity společnosti Microsoft navazují zcela přirozeně na
tu oblast lidské činnosti, v níž jsou zaměstnanci společnosti špičkovými odborníky. Napomáhají zlepšovat kvalitu lidských životů a rozvíjet novou, informační společnost v celosvětovém kontextu. Bill Gates se proto při všech
svých návštěvách v ČR (poprvé 1994) a SR (poprvé 2004) pokaždé věnuje nejen pracovním povinnostem, ale i rozvoji veřejně prospěšných aktivit společnosti Microsoft.
n
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Text: Bryn Nelson
Foto: Jean-Marc Giboux
Preklad: Ivan Belan, PDG
Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN 2008 /01
Rotary International si spolu so svojimi partnerskými organizáciami v tomto období pripomína
dvadsiate výročie založenia iniciatívy na eradikáciu vírusu detskej obrny. Aj po rokoch sa stále vynárajú nové výzvy a možnosti, ako toto úsilie
úspešne zavŕši .
Problémov na riešenie je stále neuverite ne ve a.
Najchudobnejší indický štát Bihár nedávno čelil
masívnemu výpadku vakcinačnej látky. Zasiahli
rotariáni, ktorí zabezpečili dodávku tejto látky
z iných štátov Indie, niektorí dokonca prevážali
prepravky s vakcínou aj vo vlastných autách.
O nieko ko mesiacov neskôr štát Bihár zasiahla
alšia rana v podobe záplav. Rotariáni v snahe
predís rýchlemu šíreniu vírusu obrny po predchádzajúcich skúsenostiach z obdobia záplav,
zmobilizovali sily a vypravili sa do postihnutých
regiónov na člnoch, aby zaočkovali deti v od ahlých a ažko dostupných oblastiach.
Je to len jeden z mála príkladov toho, že v podstate neexistuje nič, čo by odradilo viac ako 1,2 mil.
rotariánov od splnenia ich predsavzatia.
V súčasnosti sú už k dispozícii nové diagnostické
testy, ktoré skrátili čas potrebný na potvrdenie

1. november 2005 - Bamako, Mali
Jeden z Národných imunizačných dní v Mali
s rotariánskymi dobrovoľníkmi z USA a Kanady.
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8. marec 2002 – Uttar Pradesh, India
Vakcinačné tímy v okrese Moradabád očkujú proti detskej obrne. V roku 2002 Moradabád čelil najväčším ťažkostiam
s prenosom detskej obrny zo všetkých indických okresov. Od septembra 2006 však nehlásil žiaden prípad výskytu detskej
obrny typu 1.
ochorenia na polovicu. Vaka úsiliu rotariánov
sa podarilo zabezpeči vládne dotácie na boj proti
obrne a Nadácia Billa & Melindy Gates oznámila, že poskytne grant vo výške 100 mil. USD. Rotary ku každému doláru priloží dolár svoj.
Za výrazný úspech možno považova nielen to, že
v roku 2007 sa zaznamenal 60% pokles vo výskyte
detskej obrny, ale aj skutočnos , že rotariáni svojou neúnavnou činnos ou prispievajú k šíreniu
osvety a podie ajú sa na zlepšení infraštruktúry
zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách.

vlastné prostriedky, aby ako dobrovo níci pomáhali počas národných imunizačných kampaní
očkova viac ako dve miliardy detí v 122 krajinách. Bez ich obetavej práce by alších viac ako
5 miliónov detí bolo dnes zmrzačených detskou
obrnou. V 80. rokoch sa ochorením denne nakazilo 1000 detí. Odvtedy výskyt ochorenia poklesol
o 99%. Ak sa však nepodarí vírus obrny zlikvidova úplne, asi 10 miliónov detí ochrnie v priebehu
alších 40 rokov. Mnohí odborníci sa zhodujú, že
rotariáni a ich partnerské organizácie majú jedinečnú príležitos dotiahnu toto úsilie do ví azného konca.

Nastal správny čas
Dôležité zviditeňovanie
Rotariáni na eradikáciu detskej obrny doteraz
prispeli sumou viac ako 630 mil. USD. Viac ako
milión rotariánov obetovalo svoj čas a vynaložilo

Vo vysokorizikových krajinách sa organizujú masívne kampane pod názvom Národné imunizačné

24. október 2002 – Addis Ababa, Ethiopia
Školáčky ukazujú zafarbené pršteky po uskutočnenom očkovaní.

tí najmä z religióznych a politických radov je
dôležitá, pretože zahraničná pomoc bola z bezpečnostných dôvodov nemožná.
Ako samotní autori programu PolioPlus predvídali, boj proti obrne bude ma alekosiahle dopady –
pozdvihne sa infraštruktúra zdravotnej starostlivosti a naskytne sa možnos zachyti a monitorova výskyt iných ochorení. Prínosy kampane sa
prejavili už aj v inej podobe – podrobné mapy odahlých oblastí používané pri imunizácii umožnili
záchranárom doruči balíčky prvej pomoci obetiam zemetrasenia v Pakistane v roku 2005.
Angažovanos lokálnych mienkotvorcov

5. december 2003 – Maradi, Niger
Očkovanie robil tím aj v tých najmenších osadách
dni. Tímy rotariánov podporujú takéto dni. Nie je
to ahké. Dobrovo níci opúš ajú svoje rodiny
a pracoviská, aby sa vydali do od ahlých vidieckych regiónov alebo chodili od dverí k dverám
v chudobných slumoch na predmestiach miest.
Mnohí z nich sú lokálni rotariáni, nájdu sa však aj
takí, ktorí precestujú pol zemegule, len aby mohli
pomôc .
Zdravotnícki pracovníci v Indii používajú typické jasno modré dáždniky pri pohybe krajinou
počas monzúnového obdobia. Tieto dáždniky
upútajú pozornos každého. Imunizačné tímy
tak možno ahko rozozna , aj ke sú ešte na
míle vzdialené.

Mier v pohraničnej oblasti
Intenzívna kampaň sa zameriava na zostávajúce
bašty obrny nachádzajúce sa v oblasti hraníc medzi
Afganistanom a Pakistanom. V novembri 2006 sa
ministri zdravotníctva oboch krajín stretli na hranici, aby dohodli spoločnú koordináciu imunizácie
detí. Každý mesiac sa tak pri prechode hraničnými
kontrolami zaočkuje asi 52500 detí do pä rokov.
V priebehu ostatného roka sa čoraz viac nekvalifikovaných zdravotníkov naučilo podáva vakcínu, komunikova s ohrozenými komunitami
a stali sa tak významnými postavami v boji s týmto
vírusom. Práve angažovanos lokálnych osobnos-

Stáva sa, že rodičia zo strachu odmietajú da očkova svoje deti. Ke sa však do veci zaangažujú lokálni politickí a náboženskí lídri, ktorí vedú komunitný
dialóg, udia sa dajú presvedči ove a ahšie. V Nigérii napríklad prvá dáma krajiny osobne podávala
de om očkovaciu látku. Jej podpora a osobná angažovanos vyvolala v uoch dôveru.
Na záver treba zdôrazni , že pokia sa vo svete
vyskytuje vírus detskej obrny, musíme vo vakcinácii detí pokračova .
Počet krajín, v ktorých sa stále šíri vírus detskej
obrny, klesol zo 125 v roku 1988, kedy sa Globálna iniciatíva na eradikáciu detskej obrny spustila,
na 4 krajiny v súčasnosti.
Autor príspevku Bryn Nelson má doktorát z mikrobiológie a je členom Národnej asociácie vedeckých
spisovateov. Žije v New York City, pravidelne prispieva do periodík New Scientist a Newsday.
n

Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN 2008/02
Preklad: Ivan Belan, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Mnoho rotariánov sa neustále aktívne podie a
na boji s detskou obrnou v rôznych kútoch sveta.
Ani nepokoje, v ktorých sa zmieta Pakistan, ani
náročné podmienky v Etiópii či Indii neodradili
rotariánov z USA, Kanady, Ve kej Británie, Austrálie a iných krajín od toho, aby pokračovali
v imunizácii detí. Ďalší rotariáni sa na boji s detskou obrnou podie ajú v iných oblastiach – organizujú zbierky, píšu novinové články, oslovujú
vlády jednotlivých krajín a ve ké korporácie so
žiados ou o poskytnutie finančnej podpory. Aj
vaka ich úsiliu boj s detskou obrnou pokročil
tak aleko. Ruku k dielu by však mali priloži
všetci rotariáni. Rotary vyzýva všetky kluby, aby
v priebehu budúcich 3 rokov prispeli sumou
1000 USD ročne na vyhladenie tohto zákerného
vírusu.
n
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Text: Bettina Kozlowski
Přeložil a redakčně upravil: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2007/12
V červnu minulého roku pochodovaly po prašných cestách Gambie stovky dobrovolníků, aby
dopravili vakcínu proti dětské obrně i do nejvzdálenějších sídel této nejmenší africké země. Byli
mezi nimi i vysocí státní úředníci, kteří sami aplikovali dětem několik kapek vakcíny. Uprostřed
mezi nimi kráčela s hrdým úsměvem ve tváři
a s baseballovou čepičkou na hlavě paní Oumou
Seydou Tall, členka Rotary klubu Fajara, která
celou tuto akci prakticky sama prosadila.
Po dobu více než jednoho roku usilovala o uskutečnění národního imunizačního dne (NID),
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i kkyž věděla, že na to není dost peněz. Přestože
má vláda ve svém plánu povinný imunizační
program, podařilo se prosadit jej pouze pro 90%
novorozenců. Paní Tall, jednapadesátiletá rozvedená matka, byla přesvědčena, že si polio zasluhuje daleko více pozornosti, protože
mezi 10% neočkovaných místních dětí jsou i děti
imigrantů z Libérie a ze Sierry Leone. A nákazu
mohou do její země velice snadno zavléci i migrující osoby, přicházející z Nigérie, kde je obrna
stále endemická. Paní Tall, která je velmi srdeč-

ná a sama má výrazný smysl pro humor, toto nebezpečí stále zdůrazňovala i zahraničním delegacím a neúnavně o něm hovořila i s vládními
úředníky.
Na její naléhání přijeli v dubnu 2006 do Gambie
dva funkcionáři programu PolioPlus – Carol Pandak a Ambroise Tshimbalanga-Kasongo, aby se
přímo na místě seznámili se situací. Paní Tall byla
ovšem zklamaná postojem vlády, která znovu
prohlásila, že na uspořádání NID nemá dost
prostředků. Když doprovázela oba delegáty k od-

letu, spatřila na letišti Patricka Changa, tajvanského velvyslance v Gambii. Hned k němu přistoupila se slovy: „Právě Vy jste ta pravá osoba,
kterou hledám!“ Nejenže byl Chang dlouhodobým členem RC Taipei, ale tajvanská vláda byla
již dříve štědrým dárcem pro Gambii. O šest
měsíců později dostala tedy paní Tall šek na
150 000 dolarů, což postačovalo na uspořádání
alespoň regionálního imunizačního dne, během
něhož se dostalo polio-vakcíny 235 tisícům
gambijských dětí.
Paní Tall, jejíž 24letá dcera se v Evropě věnuje
studiu počítačů, se narodila v Senegalu a do
Gambie přišla před 17 roky. Začala tu působit
v mezinárodní charitativní organizaci SOSKinderdorf. Jako zakládající členka Rotary klubu v přímořském městě Fajara pomáhala koordinovat projekty zaměřené na zlepšení školství či
zdravotnictví a na zajištění pitné vody. Před časem se postarala také o osiřelou dívenku s vážně
oslabeným zrakem a mozkovým defektem: loni
v dubnu bylo dítě za pomoci holandských rotariánů převezeno k operaci do Amsterodamu. Když
se v období 2003/04 stala prezidentkou klubu, zasadila se o to, aby byl prezident Gambie Yahya
Jammeh zvolen jeho čestným členem. Díky jeho
pomoci – i finanční – patřil RC Fajara po uplynulých pět let mezi největší dárce pro Nadaci Rotary
v distriktu 9100, pokrývajícím celkem 14 afrických zemí.

Frank Devlyn, bývalý světový prezident RI, dnes
zmocněnec Nadace Rotary a její budoucí předseda, pověřil v červnu 2005 paní Tall předsednictvím gambijského Výboru pro program
PolioPlus. Jak říká Cheryl Gregory Faye, bývalá
představitelka UNICEF pro Gambii, paní Tall
přinesla skutečně do celé této oblasti čerstvý
vzduch.
Ve skromných začátcích, při prvním regionálním imunizačním dnu v roce 2005 kolem sebe
shromáždila na náměstíčku jednoho z předměstí hlavního města Gambie Banjulu, skupinu 17
teenagerů, kteří jí měli pomáhat. O spolupráci
žádala další členy klubu, ale nikoho nesehnala:
vždy virus polia se zatím neprojevil, spal . . .
A tak naložila do svého stařičkého automobilu
doslova jako slanečky tolik mladých lidí, co se
jen vešlo, odvezla je do vzdálených míst a tam
s nimi chodila od domu k domu, aby aplikovali
vakcínu dětem. Později se k ní přece jen pár rotariánů přidalo. Jak říká, byl to jeden z nejpohnutějších dnů jejího života. Její otec byl
lékařem a tak i ona snila kdysi o kariéře lékařky.
Nyní měla konečně příležitost poskytnout zdravotní pomoc najednou tolika dětem! „Ty dvě
kapky se zdají tak bezvýznamné – avšak
můžete-li jimi dítě ochránit před tím, aby se po
celý svůj další život pohybovalo ochromené jen
po čtyřech, teprve pak pochopíte jejich význam,“ říká.

Po tomto úspěchu si paní Tall dělala velké naděje, ale byla zklamána: i když došla v říjnu
2006 slíbená dotace z Tajvanu, bylo to stále
málo peněz pro celonárodní kampaň. Byla však
neoblomná: nakonec jí spolupráci přislíbil
Gambijský státní úřad pro ochranu zdraví, tajvanští dárci, UNICEF i WHO při zorganizování alespoň částečného NID pro hlavní město
a jeho okolí: podíleli se na něm osobně sekretář
Gambijského státního úřadu pro ochranu zdraví, starosta Banjulu, tajvanský velvyslanec
i představitel WHO. Tentokrát spolupracovala
paní Tall s prezidenty dvou místních Rotary
klubů a při aplikaci vakcíny se k ostatním připojilo dalších devět ochotných rotariánů. Během
těchto pěti horkých dnů však narazili na problém: děti byly ve škole. Proto se paní Tall tázala
učitele, zda vakcinaci dovolí. Sice nejdříve odmítl, ale přece jen se s ním po delším jednání
dohodla: zjistil totiž, že jde o onu již proslulou
paní Oumou Seydou Tall. Když pak odcházeli,
řekla paní Tall jednomu ze svých mladých dobrovolníků: „Nikdy nevíš, čeho můžeš dosáhnout, pokud se napřed nezeptáš.“

Dva alšie prípady výskytu detskej obrny boli zistené v júli v Čade. Jedno z ohnísk výskytu sa nachádza v darfurskom regióne blízko Sudánu.
V rámci programu Rotary PolioPlus Partners sa
okamžite uvo nilo $ 241.000 USD na preventívne
očkovanie v Sudáne, ktorý požiadal o podporu
prostredníctvom programu Open Projects List
(viac informácií na www.rotary.org).
Robert S. Scott, predseda Správnej rady Nadácie a Medzinárodného výboru PolioPlus, ozna-

čil tieto ohniská nákazy za varovné signály a vyzdvihol nevyhnutnos pokračovania programu
PolioPlus, v rámci ktorého sa zabezpečila orálna vakcinácia proti detskej obrne pre viac ako
dve miliardy detí. Výskyt tohto ochorenia sa následne znížil o 99 %. V súčasnosti sa vaka záslužnej činnosti celosvetovej iniciatívy za
eradikáciu detskej obrny každoročne podarí
predís viac ako 500 000 prípadom nákazy týmto vírusom.
n

Poznámka: Bettina Kozlowski působila dříve
v ústředí RI jako redaktorka pro mezinárodní vztahy. K její reportáži přispěli také Janice Chambers
a Mark Mitchell.
n

Text: Vanessa N. Glavinskas
Preložil a redakčne upravil: Ivan Belan, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Převzaté z měsíčníka THE ROTARIAN 2007/11
Austrália vyhlásila stav pohotovosti po tom, ako
22 ročnému pakistanskému študentovi diagnostikovali obrnu. Tento prípad prítomnosti vírusu
v krajine je prvý za posledných 21 rokov. Zaheer
Ahmed sa musel nakazi vírusom pri návšteve Pakistanu, ktorý je spolu s Afganistanom, Indiou,
a Nigériou stále ohniskom nákazy.
Ochorenie sa prejavilo prvotným ochrnutím. Počas rekonvalescencie v nemocnici Box Hill Hospital v Melbourne bol Ahmed izolovaný, pokia
testy na prítomnos vírusu neboli negatívne. Šíreniu nákazy v krajine sa naš astie podarilo predís
vaka štandardnému očkovaniu.
Rotariáni z Melbourne a okolia okamžite ponúkli Ahmedovi pomoc pri rekonvalescencii. Pomohli aj so zaobstaraním nového ošatenia, keže to
jeho bolo skonfiškované počas karantény. Jennifer Coburn z RC Mont Albert & Surrey Hills
osobne pacienta v izolácii navštívila a priniesla
mu knihy, časopisy a dennú tlač. Ahmedova rodina bola ve mi aleko, preto sa udskej spolupatričnosti a podpore poskytnutej rotariánmi ve mi
potešil.
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Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN 2008/02
Preklad: Ivan Belan, PDG

DELHI, INDIA, 2002: Rehabilitačné centrum Amar Jyoti Rehabilitation Center v Delhi, India. Integrácia a vzdelávanie ortopedicky postihnutých, rehabilitácia.

JEAN-MARC GIBOUX, fotograf na vo nej nohe
žijúci v Chicagu, cestuje od roku 1997 do najnebezpečnejších kútov sveta, aby zdokumentoval
úsilie Rotary International a Svetovej zdravotníckej organizácie zlikvidova vírus detskej obrny.
Nafotografoval imunizáciu v Sierra Leone počas
jednej z najkrvavejších občianskych vojen v Afrike, v pohraničných oblastiach Afganistanu a Pakistanu po páde Talibanu, a v Čade, kde h adali
útočisko obete Darfúrskej krízy. Jeho fotografie sú
svedectvom tragédie, ktorú detská obrna spôsobuje, zachytávajú neuverite né prekážky, ktoré bolo
nutné pri imunizácii prekona - vojny, prírodné katastrofy, strach, ale na druhej strane tiež nádej,
ktorú prinášali rotariánski dobrovo níci.
n

UTEČENECKÝ TÁBOR BREDJING, ŠTÁT OUADDAI, VÝCHODNÝ ČAD, NOVEMBER 2004: Viac ako 35000 utečencov zo sudánskeho Darfúru žije v tábore. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje mimovládna organizácia Lekári bez hraníc, ktorá tu
zabezpečí imunizáciu viac ako 7000 detí do päť rokov.

VARANASSI, UTTAR PRADESH, INDIA, 2004: India potvrdila 1600 prípadov výskytu detskej obrny v roku 2002,
väčšinou v štátoch Bihár a Uttar Pradesh. Do roku 2005 sa
India spolu s Rotary International ako hlavným partnerom
snažila zabrániť šíreniu nákazy masívnou imunizáciou.
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FREETOWN, SIERRA LEONE, 1998: Vakcinácia počas krvavej občianskej vojny.

V krajine dávnych zázrakov sa rotariáni rozhodli
premeni aktuálne humanitné ciele na skutočnos
Príbehy a fotografie: Marla Donato, šéfredaktorka
časopisu The Rotarian
Preklad a redakčná úprava Ivan Belan, PDG
Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN 2008/02
Spravodajstvo nám zvyčajne prináša vea negatívnych informácií o Egypte a Strednom Východe.
Žijú tu však udia konajúci tiež mnoho dobrého.
Títo udia dokážu svet meni k lepšiemu napriek
vekým problémom, akými sú aj chudoba a negramotnos. Mnohí z týchto humanitne zmýšajúcich udí sú rotariáni. Ich entuziazmus je
natoko nákazlivý, že vám nedá nezaujíma sa
bližšie o ich projekty, aj ke ste v Egypte na súkromnej dovolenke. Prinášame teda niekoko
priaznivých správ z tejto časti sveta, kde udia
majú odvahu sníva odvážne sny.
Devä krajín, sedem jazykov, jeden dištrikt
Egypt je súčas ou kultúrne a geograficky rôznorodého dištriktu 2450. Keže február je rotariánskym mesiacom svetového porozumenia,
pozhovárali sme sa s guvernérom dištriktu 2450
Faridom Gebranom, členom RC Metn v libanonskom Bejrúte o tom, ako sa tu šíria ideály
Rotary a ako nadväzova vz ahy s umi z iných
kultúr.

ba letecky pri cestách z Egypta na Cyprus, do Arménska, do Bahrajnu, či do Spojených arabských
emirátov alebo Jordánska (žiadna z krajín totiž
nemá spoločnú hranicu).
Čo majú kluby spoločné?
Všetky kluby celého dištriktu vo všetkých aspektoch zdie ajú rotariánske myšlienky a nadšenie

Predstavili by ste nám diverzitu vášho dištriktu?
Dištrikt 2450 sa rozprestiera na území viacero
krajín a kontinentov, je multikultúrny a multilinguálny. Zahŕňa devä krajín: Egypt a Sudán v Afrike; Arménsko, Bahrajn, Gruzínsko, Jordánsko,
Libanon a Spojené arabské emiráty v Ázii; a Cyprus v Európe.

Poda vás, aké mylné predstavy majú o vašom regióne udia žijúci v iných kútoch sveta?
Niektorí udia sa domnievajú, že u nás sú neustále nepokoje a nestabilná situácia. V skutočnosti
to tak nie je.
Čo robí váš dištrikt pre to, aby sa prekonali niektoré kultúrne rozdiely a dosiahla sa jednotnos
v dištrikte?
To čo nás spája, je myšlienka služby. Doposia sa
nám vždy darilo udržiava si pevné priate stvá
a vytvára mosty medzi rôznymi kultúrami jednotlivých krajín dištriktu (každý rok máme spoločnú dištriktnú konferenciu), rozdiely však
existujú.

Kokými jazykmi sa v dištrikte hovorí?
Oficiálnymi jazykmi v rámci Rotary klubov sú
ruština (Gruzínsko), arménčina (Arménsko),
angličtina alebo gréčtina (Cyprus), arabčina, angličtina či francúzština (Egypt a Libanon), a arabčina, angličtina v ostatných krajinách. Jeden klub
v Egypte používa ako rokovací jazyk nemčinu.
Čiže sedem rôznych jazykov v jednom dištrikte.
S čím treba v tak rozdielnom dištrikte počíta?
Nemáme spoločné hranice, preto je návšteva niektorých krajín zložitou záležitos ou. Treba vybavova víza, pričom niektoré štáty (napr. Gruzínsko) nemajú ambasádu v každej krajine.
Libanončan musí posla svoj pas do Jordánska,
aby dostal víza do Gruzínska, a ani to nezaručuje
automaticky vstup do krajiny. Prepravova sa tre-

z rotariánskej služby. Členovia klubov sú hrdí, že
sú rotariánmi.

Na čo treba pri komunikácii s príslušníkom inej
kultúrnej skupiny predovšetkým pamäta?
Sme si vedomí rozdielov v kultúrach a rešpektujeme zvyklosti iných krajín. Pri plánovaní celodištriktnej akcie vždy berieme do úvahy všetky
sviatky a v mesačnom liste guvernéra si nikdy nezabudneme pripomenú sviatky jednotlivých krajín.

Farid Gebran guvernér dištriktu 2450,
člen RC Metn v libanonskom Bejrúte.

Koko času strávite na cestách pri návštevách
klubov?
Viac než si viete predstavi . Od augusta som
prakticky stále na cestách – teda vlastne v lietadle
– viac ako dve tretiny funkčného obdobia.
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Kde sa sústre uje najviac členov
dištriktu, kde sa dištrikt rozrastá
najdynamickejšie a ako riešite záležitosti súvisiace s vedením dištriktu?
Dištrikt 2450 združuje 5000 rotariánov vo viac ako 130 kluboch. Populácia deviatich krajín dištriktu je 143
miliónov, čo zodpovedá 48 % populácie USA. Najviac klubov sa nachádza v Egypte, kde je 73 Rotary
klubov na území 383 662 štvorcových
mí . Snažíme sa rozšíri Rotary v niektorých krajinách dištriktu, najmä
v Sudáne, v Spojených arabských
emirátoch, v Libanone a na Cypre.
Zásluhou rotariánov sa dostáva zdravotnícka Na základe gentlemanskej dohody je
starostlivosť aj do tých najodľahlejších miest guvernérom dištriktu každý druhý
rok Egyp an a tie ostatné roky predstavite niektorej z ostatných krajín dištriktu.

čítania a písania pre lokálnych obyvate ov. Projekt stál 342 300 USD a dostal
nieko ko ocenení od guvernéra.
Rotary sa výrazne angažuje v pomoci komunitám. Táto pomoc je vidite ná aj
v najchudobnejších štvrtiach Káhiry. Rotary pomáha zrenovova budovy
a zriaova škôlky, počítačové miestnosti, kurzy šitia a pletenia, kurzy čítania
a písania, poskytovanie jedla počas ramadánu a iné. Rotariáni sa postarali aj
o rekonštrukciu sirotinca, organizujú zbierky šatstva pre najchudobnejších,
zaobstarávajú vyšetrovacie prístroje pre nemocnice. V Egypte sa nájdu lekári, ktorí zanechali svoju privátnu prax, aby nastúpili do štátnych nemocníc za
základný plat. Odmenou im však je skutočnos , že pomáhajú uom, ktorí by
inak prístup k zdravotnej starostlivosti nemali.
Snahou Rotary je zlepšovanie kvality života tých, ktorým š astena nepriala. Rotariáni naalej uvažujú o tom, že pomôžu zriadi nové zdravotné
strediská, prispejú k lepšej vybavenosti nemocníc a vyššej dostupnosti
zdravotnej starostlivosti. Chceli by tiež zriadi centrá pre osirelé deti
a postavi domovy dôchodcov. Zoznam toho, čo plánujú dosiahnu , je ešte
prive mi dlhý.
n

Pomáhajú si jednotlivé krajiny dištriktu navzájom?
V prípade potreby žiadna krajina neváha s pomocou pri zavádzaní nového
projektu či riešení akejko vek naliehavej situácie. Dištrikt 2450 je jedna rodina patriaca do ešte väčšej rotariánskej rodiny. V rámci našej malej rodiny si
v čase núdze neustále pomáhame a vzájomne sa podporujeme. Slúžime našim komunitám, a ke svoje sily spojíme, darí sa nám službu vykonáva ešte
efektívnejšie!
Veké projekty
K ve kým egyptským projektom sa radí od roku 2002 dištriktom každoročne
vysielaný medicínsky konvoj do sudánskeho Chartúmu, do jednej z najchudobnejších krajín v dištrikte. Konvoj tvorí 50 zdravotníkov, ktorí k dnešnému
dňu vykonali asi 1600 operačných zákrokov, najmä operácií katarakty a odstránenia nádorov. Medicínsky konvoj dištrikt vysiela aj do Libanonu. Ďalšie
projekty klubov sa sústredili na mikroúvery obyvate stvu, výsadbu stromov,
rozdávanie vianočných darčekov na Cypre, diabetické skríningy v Bahrajne,
poskytnutie invalidných vozíkov, počítačov a zdravotníckeho zariadenia Jordánsku.
Ďalej spomeňme projekt realizovaný v siedmich dedinách na predmestí Alexandrie, ktorý zahŕňal zriadenie zdravotnej starostlivosti, kanalizácie a kurzy

Voda je podobne ako v celej Afrike aj pre krajiny dištriktu 2450 strategickou záležitosťou
v mnohých smeroch. Potvrdzujú to staroveké dokumenty (navrchu) a rozvoj ľudských
obydlí pozdĺž Nílu alebo na pobreží Stredozemného mora.
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The partnership struck in November 2007 by ROTARY INTERNTIONAL and the Bill and
Melinda Gates Foundation will yield 200 million dollars’ worth of subsidies to help complete
the effort to globally eradicate polio (PolioPlus Program). The Bill and Melinda Gates
Foundation donated 100 million USD – the grandest one-off subsidy ever granted to Rotary
International. The Rotary Foundation has pledged to redouble the sum in the next three
years. During the first year, the Rotary Foundation will spend the initial 100 million dollars on
direct assistance to the immunization program organized by the Global Polio Eradication
Initiative (GPEI), supervised by the World Health Organization (WHO) together with the
U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and UNICEF. Although the current
initiatives have helped to reduce the incidence of new polio cases around the world over the
past 20 years by an incredible 99 per cent, the wild polio virus is still present in four countries –
Afghanistan, India, Nigeria, and Pakistan.
The Bill and Melinda Gates Foundation are not active in the Czech Republic and Slovakia.
However, their mission there is at least partly compensated for by Microsoft projects aimed
at promoting education, fundraising goals, and provision of financial gifts or software and
technical solutions to not-for-profit organizations. One of these projects helps handicapped
people and persons disadvantaged due to long-term unemployment, age, etc. to gain social
and economic independence by acquiring PC and IT literacy. The project is called
Computers against Barriers in the Czech Republic (where it has been promoted since 1996
in conjunction with the Charter 77 Foundation), and Chances without Barriers in Slovakia
(implemented since 1996 with the help of the Mosty Noninvestment Fund). Training
courses and the provision of home computer desks help hundreds, maybe thousands of
handicapped people gain new qualifications and jobs. Intended for universities and
students, the latest project, Imagine Cup, gives support to young talents in both countries.
On all of his visits to the Czech Republic (first in 1994) and Slovakia (first in 2004), Bill
Gates always pays attention not only to his business appointments but also the public
activities pursued by Microsoft.
(Written by Svatopluk K. Jedlička using inputs from THE ROTARIAN 2008/01)

April 19, 2008 marks the 140th anniversary of the
birth of the Rotary Community’s founder and
only President Emeritus, Paul P. Harris (April 19,
1868, Racine, Wisconsin – January 27, 1947,

The April 2007 picture shows Bill Gates during an immunization day at
a health center in Trang Mau near Hanoi (Vietnam), administering polio vaccine to children. (Photo: The Bill & Melinda Gates Foundation /
Prashant Panjiar)

Chicago, Illinois, U.S.A.). Having graduated
from several universities (1891) he established
himself as a lawyer in Chicago, in 1896. His
long-nurtured idea of forming a club where men
of active, productive age get together in the spirit
of mutual and public goodwill service came to
fruition in 1905, when several friends formed the
world’s first Rotary Club. He went on forming
new clubs in other cities. In 1910, these clubs
rallied under his leadership to form the National
Rotary Club Association (renamed ROTARY
INTERNATIONAL as the movement spread to
other continents). He was active also in other
charities. His noble service to young people
earned him the U.S. Scouts’ Silver Buffalo
Award, and he received honorary mentions from
the governments of Brazil, Chile, the Dominican
Republic, Ecuador, France, and Peru.
Paul Harris probably never visited Czechoslovakia. However, his friend and co-traveler, RI
General Secretary Chesley R. Perry frequently
contacted Czechoslovak Rotarians. Prewar

Czechoslovakia was visited also by several RI
Presidents and Headquarters officials. In Rotary
year 1931/1932, Paul Harris sent a very cordial and
friendly letter to the CEO of RC Pilsen, one of the
most agile clubs of the contemporary Czechoslovak
Rotary District. In it, he praised the activities of
Czechoslovak Rotary Clubs, describing them as the
“pillars of Rotary in Europe”.
In Chicago, Paul Harris met with several of our
Past Governors working for the RI Headquarters, namely RC Prague’s Josef Schulz, and
RC Brno’s Karel Neuwirt as members of the RI
Board of Directors, and RC Plzeň’s Alois
Červenka, director of the RI Public Service
Committee. He even sat in several times in 1933
for an original portrait by Academic Painter
Štěpán Kratochvíl, reproduced here. Paul Harris
met with some of the 80 Czechoslovak Rotarians
attending the 1937 RI World Convention in Nice.
We have not yet traced any of their personal
recollections.
(Text and Photo Reprint: Svatopluk K. Jedlička)
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RC Žilina – On the last Friday of November,
RC Žilina held its fourth Fundraising Concert
in Žilina’s Fatra House of Arts, in conjunction
with Žilina’s State Chamber Orchestra. The
significance of the event was underscored by
the presence of local VIPs including members
of the Lions’ Club and Soroptimist Club
active in this region. The proceeds were just
under 180,000 SKK. The objective of the
concert was to give financial support to the
Club’s long-term projects, especially the
Jašidie ňa International Handicapped Youth
Festival, Stružielka Summer Camp for
Handicapped
Children,
and
Autism
Treatment School. Handicapped children, for
whom the concert was held, are traditional
participants in the project. Many of them have
few possibilities to attend an event of this
type.
(Text: Peter Mazúr, Photo: RC Žilina Archives)

RC Uherský Brod – Shortly before
the end of the year, members of
RC Uherský Brod again met with
the clients of the local Institute of
Social Care. A Christmas party
was staged for children, and Boy
and Girl Scouts contributed
games and competitions, together
with music.
The children from the Institute
surprised their guests by a
performance
staged
in
conjunction with their nurses. It
was very touching to see handicapped kids happy and savoring
precious moments of shared
experience.
(Text: J. Talaš, Photo: Q Studio)

RC Trenčín –On the last Advent
Sunday, RC Trenčín treated
passers-by in Mierové Square to
traditional refreshments with a
fundraising ambition. This time the
goal was to raise funds for the
K.u.k.o Civic Association for
Handicapped Children. The Rotarians offered Christmas Raspberry
Punch to adults, and fruit tea to
children. Our families provided
home-made Christmas cookies. In
less than four hours, we collected
22,750 SKK in voluntary donations
in favor of handicapped children.
But more importantly, the ranks of
those who selflessly help helpless
people have expanded one more
inch.
(Text: Jaro Olah, Photo: Ján Babič)
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RC Brno – Late November saw another in a series of
five-course game dinners, given for a sixth time by RC Brno. In
the Congress Room of the International Hotel, 110 guests met
to relish wild game specialties prepared by an expert team led
by Chef Miroslav Husák. In addition to culinary dishes, the
diners were treated to hunting signal and chants in the
rendition of the MZLU Pipers from Brno. Actor Zdeněk
Dvořák from Brno’s Mahen Theater presented narratives on
hunting and game-keeping themes. The guests contributed a
record 250,000 crowns to the RC Brno Foundation, to be
spent on three charity projects run by the club. (Text:
Alexander Turkovič, Photo – Archive of Svatopluk K. Jedlička)

RC Třebíč – The Rotary Club Fundraiser Evening traditionally
crowns the Christmas concert season in Třebíč. This time, it brought
together 150 aficionados of classical music, fine arts, and Rotary. The
first part of the evening was devoted to performances by students of
the P.J. Vejvanovský Conservatory of Music of Kroměříž (picture).
After the intermission, works of art were auctioned under the
supervision of the tried and proven vendue master Miroslav
Nešpůrek, President of RC Třebíč. Thirty artists with known ties to
Třebíč donated their artifacts free of charge; but artifacts from the
child clinic and rare wines contributed by sponsors were also
auctioned, bringing the number of items to 57. The auction proceeds
of CZK 97,750 will be used to purchase an eye defect diagnostic and
treatment device for the Třebíč Hospital Rehabilitation Ward, and
other relief projects.
(Text: František Ryneš, DGN, Photo: Michal Veselý - RC Znojmo)

RC Zlín – For more than four years now, RC Zlín has worked with the local
Salesian Youth Club (SMK). Its chairman Petr Kopřiva, a member of the
Rotary Club, says that in the beginning, both sides identified their goals and
found out they respect shared values. SKM Zlín endeavors to help develop
physical, intellectual, social and spiritual qualities in young people and gear
them towards solidarity. The SMK mission is to guide young people towards
maturity and family values, in the spirit of Ericson. The SMK Soft Drink
Discos are a case in point. They are organized once in two weeks throughout
the school year. The average attendance is 130 young people aged 14-16. In
addition, there is an Adult Club and a Mothers’ Club. RC Zlín regularly
contributes money to SMK and they hold frequent joint meetings. They
worked together to organize a Christmas concert.
(Abridged text by Stanislav Knotek, Photo: Leoš Hrdlička)

RC Frýdek-Místek – In mid-December, RC
Frýdek-Místek organized its second annual
Christmas fundraiser in the local Basilica Minor.
This time the concert featured members of the
Moravian Chamber Ensemble with their
Choirmaster Lubomír Mátl. More than 100,000
crowns were collected. The President of RC
Frýdek-Místek could present token checks to the
town’s Peaceful Old Age Home for the purchase of
positioning beds, and to the local Allergy Outpatient
Unit for the acquisition of a special diagnostic
device. On a freezing winter evening, all those
present warmed up to beautiful music and the
feeling of a good deed done by helping those who
need help.
(Text: Luděk Kotrč, Photo: Club Files)
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It would be superfluous to introduce District Governor Petr Pajas to the Rotary public (see RGN 2/2007). But
we really ought to tell all and sundry that he marked his 70th birthday early in January. He is consistent in his
endeavor to live up to the resolution bestowed to the current Rotary Year by RI President Wilfrid J. Wilkinson:
Let us share Rotary values and our own values: Together we can do more. His vast professional experience in the
field of nonprofit sector, where he has organized, managed and consulted on the drafting of appropriate bills,
stands him in good stead. His birthday party marked the start of the second half of his tenure. Slowly but surely,
his signature stamp on the District is coming to the fore. We have been witness to Petr’s exceptional diplomatic
skills and integration efforts, as well as his endeavor to create conditions for a professional approach to District
leadership, especially to the most challenging activities requiring standard administrative, organizational and
economic backing. Petr’s future investments will surely include the Junior Ambassador Program for talented
high school students, organized by our District in cooperation with the Embassy of the United States to the
Czech Republic, the basics of which saw light two years ago, in the final days of Otakar Veselý’s governorship. In
a new tradition, Rotary & Wine brings together Rotarians from the Danube and Rhine Districts for public
festivals. Let us all wish for Petr to fulfill his governorship ideals by the end of June and to successfully work to
bring to fruition all his professional and personal plans. (Text and Photo: Svatopluk K. Jedlička)

Celebrating 50 years of a life spent together is an important,
extraordinary occasion not only for the couple and their family
but also for a broad circle of their friends. In the case of Hanka
and Dobra Zeman of Plzeň, it was a big event for many Rotarians
in our District and abroad, who have come to know Dobra as an
agile, tireless perpetrator of various Rotary projects, the first
Governor of our District, an official active in the RI Headquarters
structures, as well as the holder of many Rotary awards – and his
wife Hanka as his quiet and tolerant companion. It dawned on
me on this occasion that Hanka has spent an incredible
seventeen years – a whole third of their marriage – by the side of a
Rotarian. How does she recall all those years?

“I guess having one member of the family involved with the
movement will do nicely,” admits Hanka Zemanová, and
she adds: “My husband devotes all his time to work for
Rotary. He says it time and again that his retirement in 1990
and becoming a Rotarian gave him a new lease on life. But
there must be someone in the family to take care of the rest.
I am not critical of women in Rotary but I don’t see it quite
appropriate, either. It is not that they cannot measure up to
men – the opposite is true as they are more practical and
sensible, and work harder – but I think a “co-educated”
community has a different atmosphere. Surely I don’t
consider married couples in one and the same club an
appropriate solution. But Dobra and I have taken part in
many formal and informal Rotary events. These encounters
were unique opportunities for me to meet people of quality
and to establish true, sometimes even lifelong friendships.”
(Text: Svatopluk K. Jedlička, Photo: The Zemans’ Archive)

THE FIRST ROTARY CHARITY GOLF CUP PILSEN 2008 will be held by RC Plzeň on
May 7 in the Golf Park Plzeň in Plzeň-Dýšina as part of the 63rd anniversary of the
liberation of Plzeň by the U.S. Army, to be held under the auspices of Ambassador
Richard Graber, an active Rotarian and dedicated golfer. The organizers expect the
participation of the Alabama GSE Team (D. 6860), who will be hosted by Plzeň
Rotarians. They have decided to use the proceeds of this major sports and social event in
favor of three establishments in Plzeň and nearby areas, namely the LEDOVEC
Therapeutics Center, the EXODUS Multipurpose Center for the Handicapped, and the
Czech Brethren’s Diaconate Center of Plzeň. (Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň)
THE ROTARY INTER-COUNTRY TENNIS CUP will be held traditionally in Český
Krumlov. The date, June 21 (Saturday) was chosen to coincide with the famous three-day
Five Petal Rose Festival (http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr203.xml) and combine
tennis with culinary sensations. The Cup players are cordially
invited by the Chairmen of the Inter-Country Comnmittee of
Czech and Austrian Clubs (ICC CZ/SK-A) Otakar Veselý, PDG
D-2240 and Harald Marschner, PDG D-1920). The tournament
will take place at the Český Krumlov Tennis Center courts, and
early applicants will have their accommodation booked at the
local HOTEL ZEUS. The run-in fee is CZK 1,000 per person;
the tournament opens at 09,00 hours; the winners will be
announced at 17,00 hours; applications invited till May 30.
Details and application forms are available at
vesely.rotary@kamen-ck.cz (skj)
IN MEMORIAM – We regret to announce the deaths of several
Rotarians. Three good souls left us last year. RC Praha City lost
one of its founding members, Jaroslav Wünsch, and RC Tábor
lost Ladislav Suchánek. RC Most lost a wonderful friend, Franz
J. Moeckli from the partner RC Arlesheim in Switzerland, a
long-term coordinator of projects
supported by Rotary Clubs in the
These four pages contain
Basel area. Rest in peace! (skj)
English-language highlights of the
content of the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD NEWS
1/2008. Translation: Libor Trejdl
Editorial Board: +420 602 432 751
e-mail: goodnews@rotary.cz
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Text: Robert (Bob) S. Scott,
predseda správnej rady Nadácie Rotary
Překlad: Milan Roch, PDG
Dar Nadace Billa a Melindy Gatesových v hodnotě 100 milionů dolarů ve
prospěch Rotary International je uznáním rotariánských výsledků při celosvětovém úsilí o vymýcení dětské obrny. My všichni můžeme být pyšní, že největší světová nadace tak ocenila schopnost Rotary, že tato práce bude
vykonána. Dar takového rozsahu je poctou pro všechny rotariány. Zvyšuje
rovněž statut Rotary v očích vlád, našich partnerů v globální iniciativě na vymýcení obrny, jakož i všech organizací, s nimiž v budoucnu budeme chtít spolupracovat. Nejdůležitějším aspektem tohoto grantu ovšem je možnost

Text: Robert (Bob) S. Scott,
predseda správnej rady Nadácie Rotary
Preklad: Ivan Belan, PDG
Rotariáni dlhé roky snívali o založení univerzity
zameranej na propagáciu mieru a mierotvorných
procesov. Ukázalo sa, že zriadenie priestorov je
ve mi problematické, ale rotariáni sa nedali odradi . Prišli s myšlienkou založi Rotariánske centrá pre medzinárodné štúdium v oblasti
mierotvorných procesov a riešenia konfliktov. Tieto centrá sa postupne vyprofilovali na virtuálnu

urychleného financování v potřebných
oblastech. Budeme nyní mít více prostředků na financování Národních
imunizačních dní, na efektivní dozor
nad využití poskytnutých prostředků
a na rychlou reakci na výskyt této choroby v zemích, vyhlášených dříve jako
oblasti bez dětské obrny.
William Gates Sr. nás ve svém vystoupení na Světovém kongresu RI v Salt
Lake City nabádal k velkorysosti. Jak
řekl, cokoliv jiného by bylo plýtváním
našimi silami a zradou na výsledcích, které jsme až dosud získali. Tento grant
od Gatesovy nadace nám dal prostředky k tomu, abychom se dále utvrdili v optimizmu, že již brzy žádné dítě nebude trpět následky dětské obrny.
Žádám vás všechny, abyste na webových stránkách www.rotary.org získali další informace o grantu Gatesovy nadace a informovali se o tom, jak můžete
pomoci v našem závěrečném kroku ke světu bez dětské obrny.
n

univerzitu, ktorá prostredníctvom internetu spája
študentov a absolventov programu.
Mnohí zo súčasných a bývalých členov Rotariánskeho združenia pre svetový mier (RWPF) sa
osobne stretli po prvýkrát až na sympóziu v Salt
Lake City, ktoré sa konalo v júni minulého
roka. Hoci sa dovtedy osobne nepoznali, lebo
navštevovali univerzity v rôznych kútoch sveta,
spriatelili sa a profesionálne sa zblížili prostredníctvom e-mailov a webových stránok. Cestu k sebe našli vaka Rotary World Peace
Fellowship, ktoré im umožnilo rozširova svoje
kontakty s alšími mierotvorcami. Tak ako študenti ostatných univerzít, aj oni neustále využívajú príležitos navzájom sa jeden od druhého
uči a participova na spoločnom riešení konfliktov.

Text: Svatopluk K. Jedlička; Foto: Michal Veselý, RC Znojmo
Před koncem minulého kalendářního roku se v Kroměříži uskutečnil pracovní seminář k činnosti Nadace Rotary na úrovni našeho distriktu. Činovníci ze všech českých a slovenských
klubů, kteří se věnují organizačnímu zajištění projektů podporovaných Nadací
Rotary, zde měli možnost konzultovat
své záměry, poradit se o tom, jak správně sestavit žádost o finanční příspěvek,
jak projekt uskutečnit a konečně i jak
projekt řádně zdokumentovat, vyhodnotit a vyúčtovat. Seminář byl zaměřen
i na obecné principy a pravidla Nadace,
která podporuje aktivity Rotary napříč
všemi oblastmi jeho zájmu. Účastníci
semináře se zajímali především o možnost tzv. Matching Grantů, tedy účelových dotací pro humanitární projekty,
které jsou realizovány v rámci mezinárodní spolupráce Rotary klubů z různých zemí. Zájemci získali informace
od zkušených činovníků distriktu i od
mimořádně
významného
hosta,

Naši mierotvorcovia nám ukázali, že na dosiahnutie vytýčeného cie a nepotrebujeme klasickú budovu s učebňami a lavicami. Sú živým
dôkazom toho, že príslušnos k študijnému
programu môže by rovnako silná ako spätos
s konkrétnym miestom. V Salt Lake City dvaja
naši absolventi dokonca pris úbili finančnú
podporu na zabezpečenie kontinuity programu, ktorý je pod a ich názoru mimoriadne prínosný.
V súčasnosti sa asi 225 absolventov rotariánskych mierových programov podie a na analyzovaní príčin a výsledkov konfliktov. Každý rok ich
rady posilní 50 nových absolventov, čím sa sie
mierotvorcov vytvorená našou virtuálnou univerzitou pre mierové štúdiá bude aj naalej rozrasta .
n

Dr. Thomase Watzenböcka, regionálního koordinátora Nadace Rotary pro
naši zónu 14 (a v období 1998/89 guvernéra D 1920, jehož součástí v té době
byly i kluby v ČR a SR).
Na snímku vedoucí semináře (zleva): Ivan Belan, PDG, Ján Popadič, místopředseda distriktního výboru pro Nadaci Rotary, Petr Pajas, DG, Jozefa Poláková, DGE, Dr. Thomas Watzenböck a Vladimír Adámek, předseda
distriktního výboru pro Nadaci Rotary.
n
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ry. Obidvaja títo rotariáni boli spolu s manželkami v ten istý deň uvedení do spoločnosti Arch C.
Klumph Society združujúcej významných darcov, ktorí do nadácie prispeli sumou minimálne
250.000 USD. Kodwavwala a Patel sú v uvedenej
spoločnosti prvými rotariánmi z Afriky. Ich
členstvom sa počet takto ocenených regionálnych koordinátorov Nadácie Rotary zvýšil na 15.
Chirurg a spisovate

Text: Tiffany Woods, zástupkyňa šéfredaktora
časopisu THE ROTARIAN
Preložil a redakčne upravil: Ivan Belan, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN číslo
2007/11
V prvom okamihu by vás asi ažko napadlo, že
publicista píšuci do novín a stavebný inžinier by
mohli ma niečo spoločné. To ste však nestretli
rotariánov Yusufa Kodwavwala a V. J. Patela.
Obaja sa narodili v tom istom štáte v Indii. Pochádzajú zo skromných pomerov, vzdelanie nadobudli iba vaka finančnej podpore. Obaja v súčasnosti žijú v Afrike, sú ženatí, a každý z nich má
syna a dcéru. Každý z nich je tiež bývalý guvernér dištriktu a regionálny koordinátor Nadácie
Rotary. Obaja sú teda k účové postavy v získavaní finančných prostriedkov pre Nadáciu Rota-

Ke Yusuf Kodwavwala nemá navlečené chirurgické rukavice a masku na tvári, píše romány alebo
príspevky, ktoré sú publikované s dvojtýždennou
periodicitou v novinách Sunday Nation, distribuovaných v Keni, Tanzánii a Ugande. Príjmy z kníh
a novinových príspevkov tvoria čas finančného
príspevku v hodnote 250.000 USD, ktorý Kodwavwala spolu s manželkou venovali Nadácii. Značná
čas tejto sumy sa využije na uhradenie leteniek
členov tímov, ktoré v rámci výmenného programu
Group Study Exchange vycestujú alebo pricestujú
do dištriktu 9200. „Podporili sme výmenný program Group Study Exchange, pretože si myslíme,
že niet lepšieho spôsobu, ako zvýši porozumenie
vo svete“, povedal p. Kodwavwala, ktorý si založil
aj vlastnú nadáciu podporujúcu charitatívne projekty v Indii, Keni, Pakistane, Tanzánii a Ugande.
Kodwavwala sa narodil v roku 1928 v meste Bantwa v štáte Gujarat. Svoje rané detstvo prežil
v jednoizbovom dome bez elektriny a vodovodu.

Otec síce pracoval, ale matka bola v domácnosti
a zomrela pri pôrode vo veku 35 rokov, ke mal
Kodwavwala 8 rokov. Novorodenec prežil a neskôr sa z neho stal tiež lekár. Traja starší Kodwavwalovi bratia sa stali právnikmi. Ani školské roky
sa nezaobišli bez ažkostí. Kodwavwala svoje štúdium financoval zo štipendia a úveru. Štúdium
ukončil s oneskorením, pretože spolu s rodinou
museli po prepuknutí nepokojov medzi hinduistami a moslimami utiec do pakistanského Karáči. Po skončení štúdia absolvoval odbornú stáž
v Anglicku a zároveň pracoval v nemocnici, kde
sa zoznámil a neskôr oženil s anglickou sestričkou Máriou.
V roku 1961 sa spolu s Máriou pres ahovali do
Kene, kde Kodwavwala dostal trojročný pracovný
kontrakt v nemocnici. Po 46 rokoch však rodina
spolu s dvomi de mi stále žije v Keni. Kodwavwala, špecialista na hrudníkovú chirurgiu, tiež prednáša na vysokej zdravotníckej škole College of
Health Sciences na Univerzite v Nairobi.
Vo vo nom čase píše príspevky do novinovej rubriky nazvanej „Denník chirurga“, kde popisuje
svoje zážitky z lekárskej praxe. „Je jedným z najpopulárnejších prispievate ov novín Sunday Nation. Mnoho čitate ov si noviny kupuje práve
kvôli jeho príspevkom“, tvrdí vydavate John
Agunda. Kodwavwala sa tak stal najlepšie plateným dopisovate om. Za každý príspevok dostáva
približne 300 USD.
Tento známy chirurg vačí za odštartovanie svojej novinárskej kariéry práve Rotary. Miestny rotarián, ktorý sa chystal podstúpi chirurgický
zákrok, požiadal Kodwavwalu, aby ho zastúpil
a na stretnutí Rotary klubu vystúpil s prednáškou. Kodwavwala súhlasil a jeho improvizovaný
prejav, popretkávaný príbehmi z lekárskej praxe,
primäl alšieho člena klubu, vydavate a novín
k tomu, aby si vyžiadal prepis prejavu, ktorý neskôr publikoval v novinách. Rubrika sa vynikajúco ujala, a tak má svoje miesto v novinách nepretržite od roku 1980.
Kodwavwala, píšuci pod pseudonymom Yusuf K.
Dawood, už vydal tri zbierky svojich novinových
článkov, životopis a pä románov. Jeden z románov zachytáva príbeh utečeneckej rodiny, ktorá
opustila Ugandu a pres ahovala sa do Anglicka.
Prvý román bol z nemocničného prostredia a vyšiel v roku 1978. Písanie sa pre Kodwavwalu stalo
formou odbúravania stresu nadobudnutého pri výkone povolania chirurga a riadite a nemocnice.

Yusuf Kodwavwala
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S Rotary začal spolupracova dávno predtým, ako
začal písa . Stal sa členom Rotary klubu v Nairobi
v roku 1967 po tom, ako si vypočul príhovor rotariánskej dobrovo níčky o jej práci s mladými obeami detskej obrny. V roku 1989-90 bol guvernér
dištriktu 9200 (Eritrea, Etiópia, Keňa, Tanzánia,
Uganda). Pôsobil tiež ako člen Afrického regionálneho výboru PolioPlus pri Nadácii Rotary.
Kodwavwala nosí odznak Rotary na svojej hrudi
viac ako 40 rokov. Je ve kým zástancom Nadácie
Rotary. Podporuje jej vzdelávacie a humanitné

programy, vyzdvihuje, že financovanie je transparentné a schva uje nakladanie s finančnými
prostriedkami.
Inžinier
Hoci V. J. Patel vlastní stavebnú spoločnos vykazujúcu výnos 20 miliónov USD, nezabudol na
udí v jeho rodnom štáte Gujarat, kde vyrastal
v dome bez kúpe ne.
Prostredníctvom vzdelávacieho fondu Patel každoročne venuje približne 50.000 USD asi 500 študentom stredných a vysokých škôl. Spolu
s manželkou Kusum nadácii darovali viac ako
400.000 USD. Z toho čiastkou 250.000 USD podporili zahraničné štipendiá, ktoré umožnia štipendistom študova na zahraničnej vysokej škole.
„Vzdelanie je to najlepšie, čo možno darova “,
hovorí Patel a zároveň dodáva, že ani on by bez finančnej podpory na štúdium nebol dnes tam, kde
je.
Patel sa narodil v roku 1945 v dedine Bharasar,
mal štyroch súrodencov. Otec nemal vzdelanie,
pracoval ako robotník, neskôr murár a tesár,
matka bola v domácnosti, no pracovala aj na poliach. Ke sa Patel narodil, otec pracoval vo východnej Afrike, kde si našiel lepšie zamestnanie.
Domov chodieval raz za pä rokov. Ke mal Patel
10 rokov, otec ho zobral spolu s alším bratom
do Nairobi v Keni, kde ich zapísal do školy. Na
rozdiel od iných otcov ich nechal študova a nenútil ich pracova . Tvrdil, že chce, aby jeho deti
študovali, aby nemuseli vykonáva podradnú prácu, ako kedysi musel on. Týmto rozhodnutím zásadne zmenil ich život.

„Vy ste strojcami sústavného rastu, ktorý Nadácia Rotary zaznamenáva. Ste predajcovia našej nadácie“, povedal regionálnym koordinátorom Nadácie Rotary John Osterlund, generálny riadite
nadácie počas ich marcového týždňového školenia. Jednou z hlavných úloh koordinátorov je zabezpečenie nárastu príspevkov do nadácie. Oni však nie sú iba tí, ktorí oslovujú darcov a snažia sa tak
získa finančné prostriedky. Každý z nich aj sám významne prispel do nadácie. Zabezpečujú tiež komunikáciu medzi správcami nadácie a rotariánmi, školia rotariánov, ako najlepšie podporova nadáciu, vystupujú s prezentáciami na rôznych školeniach a poskytujú podporu súčasným a budúcim
dištriktným guvernérom pri zostavovaní nadačných výborov a pri napĺňaní nadačných cie ov dištriktu. Koordinátori majú trojročné funkčné obdobie a volia ich správcovia Nadácie Rotary po konzultácií so súčasným a nastupujúcim prezidentom RI. Koordinátori sa prvýkrát volili v roku 1988,
ich počet z vtedajších 8 vzrástol na súčasných 43. Títo pokrývajú 34 rotariánských zón. Bývalých
a súčasných koordinátorov je spolu 266.
n

Počas Patelovho guvernérskeho funkčného obdobia jeho dištrikt venoval nadácii 213.000
USD a to hlavne vaka Patelovej štedrosti
a iniciatíve zameranej na získanie finančných
prostriedkov. Povedal rotariánom v dištrikte,
že ak venujú 500 USD do Fondu ročných programov (Annual Programs Fund), on doloží
zvyšných 500 USD, potrebných na získanie vyznamenania Paul Harris Fellow. Mal jednu
podmienku: donorské kluby museli ma aspoň
5 členov, z ktorých každý venoval 500 USD
(klubom v nízkopríjmových oblastiach stačili

traja členovia). Patel v priebehu roka prispel
sumou 80.000 USD. V priebehu ostatných 10
rokov Patel uhradil v plnej výške náklady spojené s udelením uznania Paul Harris Fellow nieko kým rotariánov, ktorí sa zaskveli výnimočnou prácou pre komunitu.
Patel zažil časy, ke nemal čo do úst. Dnes sa
o svoj obrovský majetok delí a podporuje charitatívne projekty, napríklad aj Nadáciu Rotary.
Nadácii vačí za to, že mu umožňuje pomáha uom v núdzi.
n

Neskôr sa všetci traja vrátili do Indie, kde Patel
pokračoval v štúdiu. Vláda mu poskytla štipendium na knihy a ved ajšie výdavky, univerzita sa
zriekla školného a cirkev mu poskytla rupiu na
deň, aby tak zaplatil za 8-ročný pobyt na internáte. V roku 1969 získal bakalársky titul v stavebnom inžinierstve.
Patel sa vrátil do Nairobi, kde si našiel prácu. Zamestnal sa v stavebnej firme, ktorá ho vyslala na
Seychelské ostrovy. Počas desa ročného pôsobenia vo firme sa vypracoval až na generálneho riadite a a stal sa vlastníkom 20 percent akcií
spoločnosti. Sníval však o tom, že raz bude ma
vlastnú firmu. Preto v roku 1979 dal výpove
a založil si spoločnos Vijay Construction. Spoločnos v súčasnosti zamestnáva okolo 550 pracovníkov na plný úväzok a na svojom konte má už
nieko ko zrealizovaných stavebných projektov na
Seychelských ostrovoch, vrátane hotelov, športového štadióna, ciest, prístavných hrádzí a mól.
Patel sa stal členom Rotary klubu vo Victorii
v roku 1985. V roku 1992-93 bol prezidentom
klubu a v roku 2002-03 pôsobil ako guvernér dištriktu 9220 (Komorské ostrovy, Džibutsko, Madagaskar, Maurícius, Mayotte, Réunion, Seychelské ostrovy).

V. J. Patel
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Text: František Ryneš, DGN
Foto: Michal Veselý (RC Znojmo)
Převzato z Horáckých novin 14. 12. 2007
Benefiční večer třebíčského Rotary klubu má již
svou tradici a představuje tradiční vyvrcholení
předvánoční koncertní sezóny v Třebíči. Ani ten
letošní nevybočil z řady. Účast byla opět více než
reprezentativní. Sešlo se sto padesát příznivců
klasické hudby, přátel výtvarného umění a hnutí
Rotary. Dražba se protáhla do pozdních hodin.
Poslední účastníci rozhodně neodcházeli kolem
půlnoci zklamáni.
Prezident Rotary klubu Třebíč Miroslav Nešpůrek přivítal vzácné hosty a rotariány ze vzdálených i sousedních klubů. V první části večera
vystoupili posluchači Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže, kteří patří k tomu nejlepšímu, co lze na Moravě v této kategorii slyšet. Je
potěšitelné, že umělci přijali pozvání třebíčských
rotariánů a stali se ozdobou benefičního večera.
A dlužno dodat, že bez nároku na honorář. Pod
vedením profesora Jandy zahrály na klavír Pavla
Marková a Johana Nováková, na lesní roh Ján
Garláthy a na violoncello František Kolčava.
Umělci provedli skladby J. Rejcha, F Francouera,
V. Nováka, J. J. Ryby, J. Suka a B. Smetany. Hudebníci byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem.

Ing. Miroslav Nešpůrek vyměnil pro tento večer úlohu prezidenta klubu za roli zkušeného licitátora dražby.

K úspěchu posluchačů kroměřížské konzervatoře přispělo i koncertní křídlo
z dílny královéhradecké rotariánské rodiny Petrofů.

Po krátké technické přestávce následovala
dražba uměleckých děl, kterou, opět tradičně,
vedl zkušený licitátor Miroslav Nešpůrek, rovněž člen třebíčského Rotary klubu. Dražilo se
57 položek, z nichž pouze tři nenašly zájemce.
Za pozornost stojí práce dětí ze stacionáře, které vynesly skoro 10 tisíc. Třicet výtvarných
umělců zvučných jmen, kteří mají vztah k Třebíči, věnovalo svá díla zdarma, a proto patří
zvláštní poděkování právě jim. Vinotéka Ganymed, Znovín Znojmo a Tibor Szabó, František
Ryneš a Jan Kostka z Břeclavi věnovali do dražby archivní vína. Celková vydražená částka znamenala slušný průměr, k překonání rekordu
z minulých let nedošlo jen těsně. Přesto dražitelé utratili úctyhodných 97 750 korun. Protože
náklady prakticky pokryl výtěžek ze vstupného,
půjde tento výnos na pořízení přístroje pro diagnózu a terapii očních vad v městském rehabilitačním stacionáři v Třebíči a na další
humanitární projekty.
n
Přátelské rozhovory se protáhly do pozdních nočních hodin.
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Text: J.Talaš
Foto: Q Studio
Již podruhé v tomto roce se členové Rotary klubu Uherský Brod setkali s klienty zdejšího Ústavu sociální péče. Tentokrát byla pro děti zorganizována
Mikulášská besídka, která se uskutečnila v tělocvičně tohoto zařízení.
Rotary klub oslovil uherskobrodské skauty, kteří pod vedením paní Miklíčkové připravili zábavné hry a soutěže včetně hudebního doprovodu. Každý
účastník tohoto zábavného odpoledne dostal dárkový balíček od Rotary klubu.
Děti z ústavu sociální péče si pro členy Rotary klubu připravily milé překvapení. Bylo to kulturní vystoupení, které nacvičily pod vedením svých vychovatelů. Toto vystoupení bylo velmi poutavé, až dojemné a bylo důkazem

toho, že i životem těžce zkoušené děti jsou schopny se krásně bavit a užívat si
každou příjemnou chvilku, která se jim naskytne.
Spolupráce mezi Rotary klubem a Ústavem sociální péče v Uherském Brodě
bude dále pokračovat. Na příští rok jsou plánovány další akce, které mají za
cíl klienty ústavu pobavit a zároveň přispět k tomu, aby poznali něco nového
a zajímavého.
n

Text: Luděk Kotrč
Foto: archiv klubu
Rotary klub Frýdek-Místek uspořádal ve čtvrtek
13. prosince 2007 v bazilice minor ve Frýdku již II.
benefiční předvánoční koncert, který letos proběhl
ve spolupráci s Moravským komorním souborem
a jeho sbormistrem Lubomírem Mátlem. Finanční
výtěžek z této benefiční akce překročil částku
100 000 Kč a jen v samotném chrámu se před koncertem podařilo, díky štědrosti návštěvníku, shromáždit částku takřka 20 000 Kč. Po koncertě
prezident Rotary klubu Frýdek-Místek předal dva
symbolické šeky: Domu pokojného stáří ve

Frýdku-Místku na nákup polohovacích postelí a
Alergologické ambulanci na nákup speciálního
diagnostického přístroje. I přes mrazivé počasí

všechny návštěvníky jistě zahřál nádherný umělecký zážitek a pocit, že přispěli na pomoc těm, kteří
naši pomoc potřebují.
n

Text: Jaro Olah
Foto: Miloslav Abel
Rotary klub Trenčín pripravil pre návštevníkov Mierového námestia v Trenčíne počas Zlatej nedele 23. 12. 2007 už tradičné občerstvenie s benefičným
cie om, tentokrát na zariadenie pre telesne postihnuté deti občianskeho
združenia K.u.k.o v Trenčíne. Rotariáni navarili pre dospelých malinový vianočný punč a ovocný čaj pre deti. „Ako na vianočnom stole...“ široký sortiment sladkého a slaného pečiva bol tiež v našej ponuke pre okoloidúcich
spoluobčanov. Rodiny našich členov sa podelili o čas napečených dobrôt
z vlastného vianočného stola v prospech akcie. Punč bol výborný, pretože bol
varený s láskou, ako tvrdí Mária Olahová, ktorá punč každoročne varí. Výsledok sa dostavil za necelé štyri hodiny hostenia Trenčanov. Za občerstvenie
sme vyzbierali ako dobrovo né príspevky pre postihnuté deti čiastku 22 750

Sk. Pekný finančný výsledok bol znakom tejto benefičnej akcie. Čo je však
najdôležitejšie, opä sa rozšírili rady udí, ktorí nezištne prispeli k pomoci
druhým uom, ktorí sú na pomoc odkázaní.
n
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Text: Peter Mazúr
Foto: archív RC Žilina
Duša Jašidielne Soňa Holúbková otvára koncert.
Posledný novembrový piatok sa v žilinskom Dome umenia Fatra uskutočnil
v poradí už IV. benefičný koncert RC Žilina usporiadaný v spolupráci so
Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Cie om koncertu bolo finančne
podpori dlhodobé projekty klubu a to najmä medzinárodný festival postih-

Zahraniční študenti zo Žiliny a Martina s členom výboru dištriktu pre službu mládeži
Ivanom Lamošom

Text: Alexander Turkovič
Foto (archiv): Svatopluk K. Jedlička

nutej mládeže Jašidielňa, letný tábor pre handikepované deti Stružielka
a Autistická škola.
Podujatie svojou účas ou významne podporili aj významní predstavitelia spoločenského života mesta Žilina, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár a primátor mesta Žilina Ivan Harman s manželkami.
K pohode večera prispeli svojou účas ou i priatelia rotariáni z Martina a Ostravy, členovia žilinského Rotaract klubu a samozrejme zahraniční študenti,
ktorí sú na dlhodobých výmenách v RC Žilina a Martin. Pozvanie prijali aj
zástupcovia Lions klubu a Soroptimist klubu pôsobiacich v našom regióne.
Pravidelnými účastníkmi koncertu sú aj postihnuté deti, pre ktorých sa celé
podujatie uskutočnilo. Ich odzbrojujúca priamos , bezprostrednos a nenarušite ný vlastný svet nás opakovane núti zamyslie sa nad súčasnou uponáh anou dobou. Pre mnohé z nich je to jedna z mála príležitostí navštívi obdobné podujatie a vždy sa naň ve mi tešia.
Štátny komorný orchester v Žiline patrí k špičkovým hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Interpretácia Mozartovej Figarovej svadby, či Vivaldiho Štyroch ročných období v podaní sólistov súboru bola skutočným
umeleckým zážitkom. Koniec koncertu sa niesol v znamení „standing ovation“
celého auditória.
Na záver patrí poakovanie všetkým zúčastneným a sponzorom, ktorí významne prispeli k naplneniu jedného z cie ov podujatia. Ve benefícia
z koncertu dosiahla takmer 180 tisíc Sk.
n

Koncem listopadu loňského roku se opět uskutečnila zvěřinová večeře o pěti
chodech, pořádaná již pošesté Rotary klubem Brno. V kongresovém sále
Hotelu International, který je jedním ze sponzorů akce, se sešlo 110 hostů,
aby vychutnali speciality ze zvěřiny, připravené v místní kuchyni týmem vedeným šéfkuchařem Miroslavem Husákem. Náklady na suroviny a přípravu,
vše ve výši 50 000 Kč, uhradili členové klubu.
Mimo kulinářského umění měli účastníci možnost seznámit se s mysliveckými signály a popěvky, které předvedli trubači MZLU z Brna. Novinkou letošní akce bylo mluvené slovo na téma myslivost, o které se postaral na vysoké
umělecké úrovni herec Mahenovy činohry Zdeněk Dvořák.
Hosté přispěli do pokladny Nadačního fondu RC Brno tentokrát rekordní
částkou. Značný podíl na tom měla ovšem dražba šesti lahví kvalitního vína,
která vynesla neuvěřitelných 50 000 Kč. Čistý výnos celé akce, který činil
250 000 korun, bude použit pro charitativní aktivity RC Brno. Část půjde
především na pořádání letního tábora pro handikepované děti v Březejci,
pořádaného společně s Ústavem pro postižené děti na Kociánce, část se
dostane středisku Betlém v Kloboukách u Brna, organizaci, která se stará
o handikepované osoby, a příspěvek půjde také Fondu ohrožených dětí
Klokánek.
Mezi hosty jsme uvítali již tradičně rotariány s partnerkami z RC Brno City,
RC Třebíč a RC Valtice-Břeclav. Významná byla účast také ze spřáteleného
rakouského RC Weinviertel-Marchfeld. Bohužel se nedaří přilákat na tuto
špičkovou gastronomickou a společenskou akci zástupce i jiných klubů, kteří
by svou účastí podpořili jak myšlenky, tak potřebné fondy Rotary.
n
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Ptal se zvědavý Stanislav Knotek
Fotografoval Leoš Hrdlička
Rotary klub Zlín spolupracuje již více než čtyři
roky se Salesiánským klubem mládeže (SKM) ve
Zlíně. Na počátku spolupráce bylo zjištění shodných cílů a respektování stejných hodnot. Tak
jako pro Rotary je služba potřebným základním
kamenem existence, tak i Salesiánský klub mládeže sleduje v rámci své činnosti stejný záměr. Je
proto velmi užitečné a prospěšné si činnost tohoto klubu přiblížit. Využili jsme k tomu toho, že
předseda Salesiánského klubu mládeže, Petr
Kopřiva, je členem Rotary klubu Zlín, a položili
jsme mu několik zvídavých otázek:
Jaké je poslání SKM Zlín?
Posláním sdružení je doprovázet mladé lidi na
cestě k dospělosti. Kopíruje tak poslání Salesiánů
Dona Boska, mužského řádu katolické církve. Salesiáni stáli u zrodu sdružení.
Co to prakticky znamená? Jaké má sdružení
cíle?
SKM Zlín má dva základní cíle: první - integrální
výchovu, kde usilujeme o komplexní rozvoj mladého člověka po stránce tělesné, duševní, sociální
i duchovní. A druhý, ve kterém vyzýváme k solidaritě a rozvíjíme v mladých lidech tuto vlastnost,
která je pro trvale udržitelný rozvoj společnosti
a světa nutná.
Integrální výchova je vznešený pojem, co konkrétního pro mladé lidi děláte?
Nabízíme mladým lidem bez rozdílu původu, vyznání a náboženského přesvědčení prožití volného času při spontánní činnosti v nízkoprahovém
zařízení, při zájmové činnosti v kroužcích a v létě
při prázdninových táborech.
To jsou pořád odborné termíny, co si máme pod
těmi pojmy představit?
Bez termínů to nejde, jinak bychom se nedomluvili. Mladí lidé, zejména ve věku 12 – 18 let, přicházejí do našeho zařízení volně podle své chuti,
aniž by museli vyplňovat nějakou přihlášku či
podobně. Odtud termín „nízkoprahové“. Nepřekáží jim při vstupu žádná překážka. Většina
z příchozích si neví rady se svým volným časem.
Nejen jak jej smysluplně využít, ale jen ho vůbec
přežít.
Vůbec žádná překážka? To si mohou dělat co
chtějí, to přece není výchova?
Samozřejmě vyžadujeme respekt k druhým návštěvníkům, relativně slušné chování či šetrné
chování k vybavení zařízení. Ale naším hlavní
snahou je vytvořit takovou atmosféru, prostředí,
kde příchozí mladí lidé jaksi automaticky respektují obecné zásady slušného chování. Chodí

Ve Zlíně pořádá Rotary klub adventní koncert společně se Salesiánským klubem mládeže.
k nám dobrovolně, bez donucení, zcela svobodně,
a tak jim dodržování těchto jednoduchých pravidel povětšinou nedělá problém.
Kdo je schopen takovou atmosféru vytvořit, oni
sami určitě ne?
To je pravda, sami to nedokáží. Ale kdo z nás dospělých dokáže jezdit v autě podle předpisů sám
od sebe? Atmosféru – výchovné prostředí vytváří
přítomní salesiáni, zaměstnanci a zejména mladí
dobrovolníci. Vyžadujeme po nich, aby se vyvarovali jakýchkoli mocenských, manipulativních či
autoritářských forem jednání. Zároveň však dobrovolník či zaměstnanec musí být věrohodný
a mít u mladých lidí autoritu. Snažíme se toho dosáhnout tak, že pomáháme všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům, aby věrně prožívali
vlastní žebříček hodnot, aby žili věrohodným
zdravým životním stylem. Jsme přesvědčeni, že
opravdová autorita zesiluje výchovný efekt a podporuje zrání mladého člověka.
Jak motivujete mladé lidi, aby se stali dobrovolníky?
Je to naším druhým cílem – pozvání k solidaritě.
Musím říci, že mladí lidé se hlásí k dobrovolné
službě sami. Dobrovolná služba je lákavá, zejména pro mladé lidi. Pracuje u nás 90 dobrovolníků.
Z toho je 36 dospělých a 54 mladých. Hranici
mezi mládím a dospělostí máme podle Ericsona v okamžiku založení rodiny. Vedeme dobrovolníky k odpovědnosti za určitou aktivitu, včetně její
výchovné kvality. Zajiš ujeme jim podmínky pro
jejich práci a také profesní a lidský rozvoj.
Zmiňujete se o dospělých. Máte i pro ně nějaký
program?
Jak jsem již řekl, hranici dospělosti nevedeme
podle data narození. Pod hlavičkou SKM Zlín
pracujeme od roku 1996. Tehdejší návštěvníci

dnes již zakládají rodiny a jsou zvyklí přicházet
k nám v životních těžkostech. Máme otevřen také
Klub pro dospělé a Klub maminek, kde platí
v podstatě stejná pravidla, jako v programu pro
mladé lidi.
Máte nějakou aktivitu, kterou se rádi pochlubíte?
Všechny! Takovou výkladní skříní našich aktivit
jsou Nealkodiskotéky. Pořádáme je 1x za 14 dní
ve školním roce, tedy cca 21x do roka. Průměrně
se jí účastní 130 mladých lidí ve věku 14 – 16 a zajiš uje je tým 30 mladých a dospělých dobrovolníků. Nedovolíme při nich nikomu vstoupit pod
vlivem alkoholu a ani v průběhu diskotéky požívat alkohol či jinou omamnou látku. Přestože je
to na první pohled neatraktivní, tak počet účastníků nás přesvědčuje o opaku. Jsme přesvědčeni,
že má smysl naučit mladé lidi bavit se bez podobných „pomůcek“. My dospělí to už asi ani
neumíme.
A co Vaše členství v RC Zlín?
Byl jsem velmi potěšen nabídkou stát se členem
RC Zlín. Pro zachování vlastní zdravé identity
potřebuji konfrontaci svého životního stylu a přesvědčení s lidmi jiných názorů. Každý člen RC
Zlín je osobností a kontakt s nimi je nesmírně
obohacující.
Co ještě dodat? Třeba to, že Rotary klub Zlín
pravidelně přispívá Salesiánskému klubu na
jeho činnost s mládeží, že dochází ke společným
schůzkám a že oba kluby společně připravily
nádherný předvánoční koncert, kdy v prostorách
kostela Panny Marie pomocnice křesanů zněly
známé koledy v podání folklorních souborů a pěveckých sborů. Zkrátka protnuly se dvě aktivity,
jež sledují shodné hodnoty a mohou společnou
cestou dosahovat synergického účinku.
n
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RC Přerov

Text: Kateřina Krejčířová
Foto: Svatopluk K. Jedlička
Již téměř rok se postupně naplňuje společný projekt našeho distriktu a Velvyslanectví USA v ČR, který dostal název Junior Ambassadors. Koncem
dubna se uskuteční již jeho čtvrtá část, které se zúčastní středoškoláci delegovaní dvanácti Rotary kluby ze severních a východních Čech a severní Moravy. Můžeme předpokládat, že v příštím rotariánském roce tato jiskra
přeskočí i na Slovensko. Pro přiblížení projektu otiskujeme zážitky, s nimiž
se nám svěřila jedna z účastnic minulého, podzimního setkání Kateřina
Krejčířová, studentka septimy Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově.
Čtvrtek 15. listopadu byl pro mě, a jistě i pro dalších 10 studentů z Moravy,
velmi příjemným dnem. Dostalo se nám totiž té cti, že nám byl z rukou velvyslance Spojených států amerických v České republice pana Richarda Grabera udělen čestný titul Junior Ambassador. Ale to byla až třešnička na
dortu…
Začněme tedy od začátku. Junior Ambassadors je společným projektem
Americké ambasády v Praze a Rotary klubů. V praxi to probíhá tak, že Rota-

Mnoho zajímavého se dozvěděli nejen mladí adepti čestného titulu, ale i rotariáni,
kteří je doprovázeli. Na snímku Kateřina s prezidentkou svého sponzorského RC Přerov
Marií Dytrychovou.

Čestný titul Junior Ambassador obdržela Kateřina přímo z rukou velvyslance USA v ČR
J.E. Richarda Grabera.
ry klub nominuje úspěšné středoškolské studenty z jednotlivých regionů. Záměrem projektu je seznámit tyto studenty a potenciální budoucí lídry s chodem velvyslanectví a koneckonců i se samotnou diplomacií. Mezi
nominovanými jsem se díky Gymnáziu Jana Blahoslava a přerovskému Rotary klubu ocitla i já. To ale nebylo všechno. Čekal mě ještě další úkol – sepsat
životopis a doufat, že se to povede. A povedlo, jak jsem si s pozvánkou na
oběd s velvyslancem uvědomila.
V inkriminovaný den jsem se tedy se svým sponzorem z Rotary klubu, paní
Marií Dytrychovou, vydala nejprve do velvyslancovy rezidence. Tam nás přivítal velvyslanec osobně a po zahájení jsme měli možnost seznámit se s chodem jednotlivých sekcí ambasády prostřednictvím jejích zaměstnanců.
Během rychlého shrnutí úkolů jednotlivých částí ambasády zbyl čas na zodpovězení dotazů. Diplomaté s námi zůstali i v průběhu oběda, kdy se příležitost pro dodatečné otázky i zapředení rozhovoru přímo nabízela.
Pak už nastal čas přesunout se blíže směrem k ambasádě a to konkrétně do
budovy, která s ní sousedí a slouží potřebám Amerického centra. Jeho funkce je jasná – poskytnout zájemcům aktuální a věrohodné informace týkající
se USA.
Zajímalo by vás, jaká bezpečnostní opatření panují na americkém velvyslanectví? Jistě přísná. Na vlastní kůži jsme to ale nepoznali. Pro ten den jsme
byli VIP hosty a stačilo odškrtnout naše jméno na seznamu a cesta na ambasádu byla volná. Zjistili jsme, kde si zažádat o víza, a byli jsme informováni
o speciálních nabídkách pro studenty. A konečně – sbohem a šáteček – velvyslanec se s námi poté, co nám ve své kanceláři udělil onen čestný titul, rozloučil, poděkoval nám i našim sponzorům z Rotary a ujistil nás, že ambasáda
si s námi přeje zůstat v kontaktu.
Byl to rozhodně nejen příjemný, ale také velmi přínosný den. Jsem moc poctěna tím, že mi Rotary klub a má škola umožnili jej prožít. A další velký dík
a poklona Americkému velvyslanectví za vřelé přijetí, kterého se nám všem
dostalo.
n

RC Nitra Harmony

Text: Dr. Stanislav Gilan
Foto: Ing. Ján Tarábek
Krátko pred vianočnou nádielkou odmenil RC
Nitra Harmony troch študentov nitrianskych univerzít za mimoriadne a pozoruhodné výsledky
v oblasti rozvoja kultúry.
Študentka Brigita Horváthová, poslucháčka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa zaslúžila
30

Na snímke Tomáš Václavek a prezidentka RC Nitra Harmony Danica Šimková.

o rozvoj literatúry. Tomáš Lencsés, poslucháč
Slovenskej po nohospodárskej univerzity v Nitre,
obdržal cenu za rozvoj ochotníckeho divadla
a Tomáš Václavek – člen Rotaractu – poslucháč
Univerzity Konštantína Filozofa, dostal svoju
cenu za rozvoj folklórneho umenia. Všetci traja
laureáti obdržali k cene aj peňažný príspevok po
30 000 Sk.
Prezidentka RC Nitra Harmony Ing. Danica Šimková pri odovzdávaní cien povzbudila študentov
k alším aktivitám, ktoré budú nitrianski rotariáni aj v budúcnosti so záujmom sledova .
RC Nitra Harmony vypíše i na budúci školský rok
zasa novú sú až o ceny a počíta so zvýšeným záujmom študentov tunajších univerzít predloži RC
výsledky hodnotných prác.
n

A viete co?? Ja som sa stretla jedneho slovaka ktory
je z Liptovskeho Mikulasa. Vola sa Marek Halusky.
Vy ho poznate, nie? Jemu sa paci v Brazilii a pekne
sa nauci portugalcinu. Ja som sa stretla s nim pretoze Gui bol jeho spoluziak a ked som bola u Gui
doma, tak Marek sa prisiel pozriet. To bolo super.
My sme urobili palatinky spolu a bolo to velmi velmi
dobre !

RC Liptovský Mikuláš

Text: Miho Itano, Japonsko
Foto: Dobroslav Zeman, PDG
Koncem září nám do redakce přeposlal Ivan Lamoš, který má ve slovenské části našeho distriktu
na starosti dlouhodobé studentské výměny, pozoruhodný e-mail. Doprovodil ho těmito slovy:
„Prosím, prečítaj si e-mail, ktorý sme dostali od
výmennej študentky z Japonska - Miho Itano ktorá tu bola v r. 2005-2006. Možno si ju pamätáš
z vystúpenia v Českom Krumlove na DK. Verím,
že jej slovenčine budeš rozumie. Myslím, že takýto list povzbudí každého, kto priamo pracuje
s mládežou aj všetkých, ktorí tomu akokovek
napomáhajú.“ Myslím, že milý a pozoruhodný
dopis můžeme uveřejnit v plném znění, bez dalších komentářů či oprav.

A ja som sa stretla s jednou americankou tu v Brazilii. Ona je tu tiez cez rotary. Ked som sa rozpravala
s nou, tak mi povedala ze pozna jednu slovenku. Ja
som sa pytala ako sa ona vola, a ona povedala
„Diana“. A viete co?? Ta Diana bola moja host sestra. Diana bola v USA kde som bola na Slovensku.
A teraz ako ze som v Brazilii, stretla som s americankou ktora pozna moju host sestru. To je super,
nie?? :D :D :D :D

Miho Itano nás pozdravila po slovensky už v roku 2006 na
dištriktnej konferencii v Českom Krumlove.

Dobry den Pani!!!

Inak teraz vam pisem e-mail, pretoze chcela som
vam nieco napisat o niecom super.

Ako sa mate vsetci?? Ja som Miho co som bola na
Slovensku v roku 2005-2006. Este si ma pamatate? Dufam ze ANO! (hehehe) Ja sa mam super
ako vzdy. Teraz som vysokaskolacka a chodim na
univerzitu v Tokiu. Studujem portugalcinu. Mam
uz 19 rokov ! Uz som dospela na Slovensku. Vzdy
si myslim o Slovenskom ze ako tam bolo super.
Este si pisem so studentami co boli na Slovensku
a nam strasne chybate vsetci na Slovensku. Ja si
este pisem aj s kamaratkami zo skoly, s host rodinou a tak. Nikdy nemozem zabudnut na Slovensko.Este stale lubiiiiiiim Slovensko!!! (hehehe)

Teraz som v Brazilii. Mam pradzniny 2 mesiaci tak
som prisla sem sa naucit portugalcinu. Neviem ci si
pamatate, ale Guiho, Nandy, Andressu co boli na
Slovensku v roku 2005-2006 som uz videla!!!!!!
Bolo to super ze ja som ich videla este raz. My sme
sa rozpravali po slovensky (niekedy po anglicky a aj
po portugalsky - hehehe) a rozpravali sme ako sme
sa mali od ked sme sa vratili do svojej krajiny, a ze
aka je dvolezita věc pre nas teraz ze sme boli na Slovensku jeden rok a tak. Chcela by som podakovat
pre vas este raz ze som mohla mat taky perfektny rok
na Slovensku!

Ja mam velmi velmi dobreho kamarata z Nitry. On je
teraz v Mexiku cez rotary tiez. On sa vola Patrik a je
uplne super clovek. Vy ho poznate tiez, nie? :) On
chodil do skoly kde som aj ja chodila v Nitre. Ja som
bola v oktave a on vtedy vo sexte ale mam ho velmi
rada. My si piseme casto a rozpravame o vela veci.
Ze ako je v Mexiku, co je ine v Mexiku na Slovensku
a v Japonsku, aky je maly svet, aka je pekna vec ako
svet funguje, a tak... Ja si myslim ze co vy robite, teda
rotary, je uplne super!!!! Vy ste nam dali vela vela
vela veci co by sme ani nemohli kupit. To sa neda kupit co nam robite. Lebo je naozaj naozaj super.
My po roku sme velmi ini lebo sa naucime vela veci
co by sme nemohli ani vediet keby sme zostali vo
svojej krajine. hmmmmmmm dufam ze rozumiete
moju slovencinu.... hahahaha Chybate mi,
vel'mi!!!!! Ako sa mte vy? Co je nove?? Majte sa
krasne a pozdravte vsetkych prosiiiiim !!!!
n

Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
Rotary a Rotaract kluby z našeho distriktu mají opět po roce možnost
vyslat mladé lidi ve věku od 17 do 30 let na jarní seminář RYLA zaměřený na rozvoj osobnosti účastníků, posílení schopnosti vést týmovou
práci i jejich vůle a etických zásad v jednání. Seminář bude tentokrát
zaměřen na téma „Všichni jsme rozdílní, všichni jsme si rovni“. Kromě přednášek čekají účastníky motivační workshopy a týmové hry.
Výběr dvacetičlenného týmu, při němž se předem poznávají schopnosti, vlastnosti a záliby kandidátů, se uskutečňuje s poměrně velkým
předstihem. Tréninkové programy jsou pak účastníkům semináře
„ušité na míru“. Uzávěrka přihlášek je 29. února 2008. Seminář se
uskuteční tradičně ve sportovním areálu RETASO nedaleko Rožnova
pod Radhoštěm od 30. dubna do 4. května 2008. Na úhradu nákladů
spojených s účastí na semináři budou dle dohody přispívat vysílající
RC nebo RTC kluby a náš Rotary distrikt 2240. Seminář RYLA pořádají členové Rotaract klubu Ostrava ve spolupráci s předsedou komise RYLA Zdeňkem Michálkem, zkušeným lektorem z RC Ostrava.
Bližší podrobnosti: Stanislav Dlouhý, RTC Ostrava,
standa80@centrum.cz, tel. 739 307 345.
n
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv manželů Zemanových
Oslavit 50 let společného života je významnou
a nevšední událostí nejen pro samotné jubilanty
a jejich rodinu, ale i pro široký okruh přátel.
V případě manželů Hanky a Dobry Zemanových
z Plzně jen málokdo z rotariánů u nás doma či
těch, kteří jsou s naším distriktem v kontaktu ze
zahraničí, by je neznal: Dobru od roku 1990 jako
čiperného a neúnavného strůjce nejrozmanitějších rotariánských aktivit a projektů napříč zájmovými i regionálními oblastmi, prvního
guvernéra našeho distriktu, činovníka působícího ve strukturách ústředí RI i osobu ověnčenou
řadou rotariánských ocenění, a paní Hanku jako
jeho nenápadný, tolerantní doprovod. Právě při
této příležitosti jsem si s překvapením uvědomil,
že paní Hanka prožila neuvěřitelných sedmnáct
let, plnou třetinu svého manželství po boku rotariána. A tak mě zajímala její zkušenost.
Překvapilo vás, že se Dobra pustil do oživování
tradice rotariánského společenství u nás s takovou vervou?
Vstupem mého muže do celosvětového společenství Rotary jsem překvapena nebyla: především je
vybaven znalostí několika světových jazyků, což
mu umožňuje komunikaci prakticky s celým světem. Za systému, který u nás existoval do roku
1989, neměl mnoho příležitostí svých znalostí využít. Mimoto byl v 90. letech už v penzijním věku
a rozhodně chtěl tohoto období nějak smysluplně
využít. Proto se tak intenzivně zapojil do aktivit
v Rotary International, které nabízejí široké

6. 12. 2007
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6. 12. 1957
možnosti uplatnění. Však také vždy opakuje, že
rokem 1990, kdy odešel do důchodu, začal svůj
druhý život.
V čem může být manželka rotariánovi oporou,
v čem mu může pomoci? A naopak, co může jejich
vztahu vadit?
Musím přiznat, že Dobrovi v jeho rotariánských
činnostech vůbec nepomáhám. Nesypu si tímhle
přiznáním popel na hlavu. Domnívám se, že stačí,
aby byl do tohoto hnutí zapojen jeden člen rodiny
- zvláš když jde o mého muže, který věnuje činnostem pro Rotary veškerý svůj čas. Někdo z rodiny musí přitom vybavovat vše ostatní. Nechci se
nikoho dotknout, ale myslím, že není mnoho rotariánů, kteří věnují tomuto hnutí tolik času. Uvedu banální příklad: jeden člen omlouval telefonicky svou neúčast na meetingu takto: „Nemohu
se zúčastnit, musím se postarat o nemocného

psa.“ V případě Dobry by věta zněla: „Nemohu
se postarat o nemocného psa, protože mám meeting.“ To tedy jen pro úplnost, aby má výpově
byla upřímná.
Mají být Rotary kluby otevřené ženám, nebo mají
klubové aktivity přeci jen zůstat „mužskou“ záležitostí?
Členství žen v Rotary klubech nekritizuji, ale ani
nepovažuji za příliš vhodné. Nikoli proto, že by se
nevyrovnaly mužům – to spíš naopak, jsou praktičtější, pracovitější, věcnější – ale „koedukované“ společenství má dle mého názoru jinou
atmosféru. Rozhodně nepovažuji za vhodné členství manželských párů v jednom klubu.
Za těch sedmnáct let jste Dobru doprovázela při
řadě vysoce oficiálních i naopak při neformálních, komorních setkáních rotariánů. Jaký byl
nejsilnější a jaký nejpříjemnější zážitek?
Skutečně jsem se s Dobrou zúčastnila mnoha oficiálních i neoficiálních rotariánských akcí. Všechny byly svým způsobem zajímavé – nehodlám
proto některé z nich upřednostňovat. Ale z cestovatelského hlediska byla pro mne nejzajímavější
Kalifornie, kterou jsme navštívili již dvakrát: poprvé na International Assembly v Anaheimu
v roce 1999, podruhé o tři roky později, kdy Dobru jmenoval světový prezident RI svým představitelem na výroční konferenci severokalifornského
distriktu 5160. Tehdy jsme si svůj „služební“ pobyt prodloužili, vypůjčili jsme si auto a tuto krásnou zemi jsme na vlastní náklady trochu
procestovali. Ale spíš bych chtěla zdůraznit, že
tato setkání se zahraničními partnery jsou příležitostí k seznámení s hodnotnými lidmi a k navázání opravdového přátelství. Ani zde nechci
personifikovat. Ti, kterých se to týká zejména, to
patrně sami vědí.
Děkuji za rozhovor.

n

Přejme Petrovi, aby se mu podařilo do konce
června jeho guvernérské ideály naplnit a aby se
mu později dařilo úspěšně realizovat profesní
i osobní záměry.
Za všechny, kteří Ing. Petra Jana Pajase znají, mu
gratulaci zformulovali přátelé nejbližší, členové
jeho mateřského klubu RC Praha City:
Text a foto: Svatopluk K. Jedlička

Milý Petře,

Současného guvernéra našeho distriktu Ing. Petra Jana Pajase příliš představovat nemusíme. Ostatně jeho zevrubné curriculum vitae můžete
najít na stránkách našeho časopisu v čísle 2/2007
a je k dispozici i na webových stránkách našeho
distriktu.

stále s trochu nechápavým údivem sledujeme,
co ještě jsi schopen poznat, prozkoumat, sdělit,
zorganizovat, napravovat, upravovat, vysvětlovat, otevřít naší pozornosti a rozhýbat k naší
aktivitě. S nechápavým obdivem sledujeme, jak
se snažíš spojit ke společnému dílu všechny,
kteří se připojili k soukolí Rotary. Je nám skoro tajemstvím, jak všechno stačíš zvládnout,
zachovat si nadhled, báječnou náladu, optimismus a připravenost k práci.

Jak se ukázalo, patří k lidem nenápadným, ale cílevědomým a houževnatým. Snad právě to nejlépe koresponduje s jeho vědeckou kariérou
jaderného fyzika, které zasvětil svoje mládí a první polovinu života, i s oblastí informačních technologií, jejichž rozvoji v českých a slovenských
městech se věnoval později. S důsledností sobě
vlastní se snaží naplnit předsevzetí, které vložil do
letošního rotariánského roku prezident RI Wilfrid J. Wilkinson: Sdílejme hodnoty Rotary, i své
vlastní: Společně dokážeme více. V jeho zaujetí
mu napomáhá současná dvacetiletá a velmi rozsáhlá profesní praxe v oblasti neziskového sektoru a už jako organizátora a manažera nebo
konzultanta při tvorbě zákonů pro tento sektor.
Jeho funkční období se v době narozeninových
oslav přehouplo do druhé poloviny. Pomalu se rýsuje, čím bude v rámci distriktu charakteristické
a přínosné. Mohli jsme zaznamenat Petrovy velmi výrazné diplomatické schopnosti a integrační
snahy. Podařilo se mu odstranit několik předsudků a rozmíšek, dlouhodobě přetrvávajících jak na
úrovni osobních, tak meziklubových vztahů. By
to třeba nebyly záležitosti zásadní, přesto ve svém
důsledku narušovaly naše běžné rotariánské sou-

žití. Snad i tady se projevil Petrův smysl pro detail. Výraznější stopu po sobě však Petr zanechá
dalším rozšířením podmínek pro profesionální
přístup k vedení distriktu v příštích letech. Týká
se to zejména těch aktivit distriktu, které jsou nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejpracnější, a vyžadují tedy standardní administrativní, organizační
a ekonomické zázemí. Takovými Petrovými počiny zřetelnými pro širokou veřejnost, a to nejen
rotariánskou, jistě budou i do budoucnosti dva
projekty, jejichž tradice právě vzniká. Řeč je
o projektu Junior Ambassadors realizovaném
pro nadané středoškoláky naším distriktem ve
spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR, jehož
zárodek se vylíhnul už před dvěma roky v závěru
guvernérského období Otakara Veselého, a o počátku setkávání rotariánů z distriktů působících
v Dunajské a Rýnské oblasti pod názvem Rotary
& Wine s doprovodnou veřejnou slavností.

Už není tajemstvím, že jsme s Tebou oslavili
70. narozeniny, kterých ses v radosti a snad
i dobrém zdraví, dočkal 2. 1. 2008.
Pochopili jsme, že máme mezi sebou vzácného
člověka, kterému chceme popřát, aby se vždy
v Rotary cítil doma, tedy nacházel zde jako
doma zázemí, podporu, důvěru, oporu a ryzí
přátelství. Přejeme Ti, aby Tě provázelo vždy
pochopení a vstřícnost i odezva na Tvé iniciativy a podněty, aby Tvoje dílo našlo uznání právě
pro jeho nadčasovost a nadhled, a aby Tě stále
provázelo pevné zdraví, radost z Tvých blízkých
a Boží požehnání.
Te už věříme, že s Tebou – společně dokážeme
více!
Za všechny rotariány distriktu
– Tví přátelé z RC Praha City
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Rozhovor s Ronem Beaubienem, předsedou komitétu RI pro rozvoj
a udržení členské základny pro rok 2007/08
Převzato z časopisu THE ROTARIAN 2008/01 (One-on-One with
Ron Beaubien) – přeložil a redakčně upravil Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ALYCE HENSON/ROTARY IMAGES
Ron Beaubien, který působí v oblasti pojišovnictví a bankovnictví, chápe i rotariánské aktivity jako profesi, jejímž produktem
je služba, přátelství a zákazníky členové
Rotary klubů. Je členem kalifornského RC
Coronado, v letech 2003-05 působil jako ředitel RI, předsedou komitétu RI pro rozvoj
a udržení členské základny se stal k 1. červenci 2007. V řadě rozhovorů, které uveřejnil ústřední časopis RI, doporučil řadu
způsobů, jak získávat nové členy.
Co je vaším cílem jako předsedy komitétu?
Ten je velmi jednoduchý: jeden za jednoho. Členství v Rotary znamená odpovědnost pro každého z nás přivést do našich řad každoročně alespoň jednoho nového člena. Je naší snahou vytvořit zásadu, že každý rotarián bude
sdílet ideály Rotary alespoň s jednou jinou osobou. Je tedy v odpovědnosti
každého rotariána přivádět do našich řad nové členy.
Můžete to trochu rozvést?
Světová populace roste, což nás staví před nové úkoly. Abychom mohli v našich humanitárních službách úspěšně pokračovat, musíme zvýšit náš počet na
více než 1,5 milionu členů. Svět dnes potřebuje naše služby, naši integritu i náš
vliv více než kdy jindy. Je nás stále něco málo přes 1,2 milionu. Bez silné, aktivní a mladší členské základny budou naše služby a pomoci upadat, sníží se dary
pro Nadaci Rotary a sníží se naše možnosti, jak sloužit potřebám světa.
Co je důležitější: získávání nových členů, udržení dosavadních nebo zakládání nových klubů?
Musíme se starat o všechny tyto tři úkoly. Musíme být jiní, abychom přilákali
nové mladší členy, zapojili je do našich aktivit a také si je udrželi. A nejde jen
o jejich získání, protože právě oni mohou vést k větší aktivitě celé členské základny; jinak by byla řídící schopnost klubů jen omezená. Musíme být proto
realističtí. Nemůžeme udržet členství kohokoliv, nakonec každý z nás jednou
Rotary opustí.
Jak mohou rotariáni zjistit, že jejich komunita potřebuje nový klub?
Došlo v poslední době k nějakým demografickým změnám? Objevily se nové
průmyslové obory? Existuje tu jen polední nebo ranní klub? Přilákal by klub
s jiným termínem schůzek nové členy? V nových a rozvíjejících se obcích je
zapotřebí nových klubů, které budou odpovídat potřebám různých typů rotariánů. Existuje tu etnická skupina, která by mohla založit nový klub hovořící
jejich jazykem? Potřebujeme proto nové typy klubů – třeba ty, při jejichž
schůzkách se nekonzumuje jídlo, kluby mladé generace apod.
Jak mohou rotariáni v oblasti svého působení nové kluby podporovat?
Přizvat klub k účasti na nějaké benefiční akci, na společném projektu, či na společných přátelských setkáních. Doporučuji, aby klub-sponzor přizval členy nového
klubu ke společné účasti na přípravných seminářích PETS či na distriktní konferenci. Nový klub by ovšem neměl být jen zrcadlovým obrazem klubu jiného. Sponzorující klub by jej měl spíše vést k tomu, aby si vytvořil své vlastní tradice.
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Donna McDonald a Jennifer Frisbie uveřejnili v časopise THE ROTARIAN 2008/01 několik tipů pro ty, kteří mají zájem, chu, energii a vytrvalost založit ve svém městě nový Rotary klub. Z anglického originálu
tuto sérii postřehů přeložil a redakčně upravil Dobroslav Zeman, PDG,
který se u nás po pádu komunistického režimu sám podílel na obnovení
a založení řady Rotary klubů. Více informací k této tématice můžete
získat v anglické brožurce Organizing New Clubs (808-EN), která je
k dispozici pro stažení na internetové adrese www.rotary.org.
1. Rozho te širokou sí
Společenství Rotary je hrdé právě na svou různorodost. Podílíte-li se
tedy na zakládání nového Rotary klubu, oslovte všechny vhodné spoluobčany, aby se stali jeho členy. Nebojte se jít í doslova od dveří ke dveřím a hledejte kandidáty v nemocnicích, ve správních orgánech města,
mezi úřednictvem, mezi právníky, v obchodních a průmyslových komorách. I když je pro založení nového klubu zapotřebí alespoň 20 členů, je
vždy vhodnější jejich větší počet. „Během jednoho dvou let ztratíte alespoň pět svých členů“, varuje Duane Ruud, který je ve svém distriktu
5030 (Washington,USA) pověřen rozvojem členské základny: všem
nově vznikajícím klubům proto radí začínat alespoň se 30 členy.
2. Vyhledejte vzdělané osoby
Z bývalých účastníků programů RI a Nadace Rotary – stipendistů, účastníků letní výměny mladých, členů GSE teamů, členů Rotaract klubů
apod.– je až příliš mnoho těch, které dosud nikdo nepozval ke členství
v klubu. Pokud se však členy stanou, patří mezi ty nejaktivnější a nejoddanější rotariány. Například se před 15 lety začala scházet skupina přátel v domě Marceliny Aurelio, která v roce 1991/92 působila jako vedoucí
distriktní komise D.3800 (Filipíny) pro „alumni“. Když se později stala
guvernérkou svého distriktu, založili z jejího podnětu právě tito bývalí
rotariánští stipendisté v roce 2002 nový RC Mandaluyong-Pasig-San
Juan. Dnes je to velmi silný klub, jehož všichni členové přispívají do celoročního programového fondu Nadace Rotary.
3 Seznamte se důkladně se svým okolím
Pečlivě prozkoumejte, kdo by se mohl stát členem Rotary klubu. Jsou
např. na vedoucích pozicích vašeho města ženy, které dosud nejsou
členkami klubu? Setkávají se mladí odborníci večer v baru a nikoliv na
meetingu klubu? Nebo jsou ve vašem okolí některé etnické skupiny?
Pomozte jim založit klub, který bude odpovídat jejich potřebám a životnímu stylu. V Utahu se například projevily problémy s přijímáním členů hispánského původu. Po dohodě s Hispánskou a s Latinsko-americkou obchodní komorou státu Utah byl v roce 2007 založen nový hispánský Rotary klub v Salt Lake City.
4. Zaměřte se na vzkvétající města, a velká či malá
Velikost obce, kde může nový klub vzniknout, není tak důležitá. Měla by
však mít alespoň na 40 možných klasifikací pro vytvoření klubu s alespoň 20 členy. Může mít třeba jen 800 obyvatel, avšak mohou tam žít lidé
různých profesí ve vedoucích postaveních. Jde i to, aby město vzkvétalo,
nebylo jen „městem duchů“.
5. Využijte těch, kteří chtějí pomáhat
Zaměřte se na komunitu, kde žijí lidé se zájmem o veřejné dění a kde je
zatím málo rotariánů. Když byl Sam Owori v roce 1983/84 prezidentem
Rotary klubu v Kampale, Uganda, existovaly v této zemi pouze čtyři
Rotary kluby. Po pádu násilného režimu Idi Amina však byli lidé ochotni obnovit zdravý život ve své zemi. „Je-li posláním rotariánů pomáhat
potřebným, proč jsou v naší zemi jen čtyři kluby a dva z nich v hlavním
městě?“ Owori se později stal guvernérem distriktu a působil jako vedoucí komise pro rozvoj členské základny. Propagoval ideály Rotary

jako výbornou příležitost pro poskytování služby a pomoci. Především
díky jeho úsilí působí dnes v Ugandě více než 50 Rotary klubů.
6. Místo a čas schůzek
Zvolte správné místo a vhodný čas schůzek, aby vyhovovaly cílové skupině. Jde často o to, aby se schůzky klubu nekonaly v poledne. Například Charles Musgrave III, bývalý guvernér distriktu 5750 (Oklahoma, USA) opustil svůj „polední“ klub a založil nový, který se schází
večer v Bricktown Brewery v živém předměstí Oklahoma City. I když je
se svými 64 roky o něco starší než většina ostatních (průměrný věk
v klubu je 37 let), je to výhodné i pro něho samého: „Pro Rotary je životně důležité, aby čas i místo schůzek plně odpovídaly možnostem členů
klubu.“ Od založení tohoto klubu se jeho členská základna rozrostla
z 20 na současných 50 členů.
7. Spolupracujte, nesoutěžte
Některé kluby se obávají, že nově vzniklé kluby v jejich oblasti jim odlákají členy i potenciální sponzory. Ale tam, kde kluby s novými členy
úzce spolupracují, získávají více finančních prostředků i dalších nových členů a ve veřejnosti úspěšně šíří rotariánské ideály. Např. RC
Longmont Saint Vrain v americkém Coloradu souhlasil v červenci
2006, aby se na jejich oblíbeném benefičním závodu plastových kachniček podílely dva nově vzniklé kluby. Jejich členové prodali tolik kachniček, že v příštím roce dali organizátoři souhlas k participaci ještě
dalších šesti klubů.
8. Podělte se o své zkušenosti
„Při zakládání nového klubu potřebujete skutečně velmi zkušeného rotariána, aby podnítil zájem o Rotary u nových členů a přesvědčil je, co
to znamená být členem tohoto společenství“, říká Chris Offer, člen komitétu RI pro rozvoj a udržení členské základny pro rok 2006/07. Každý nový klub by měl na společných benefičních projektech či na přátelských setkáních spolupracovat alespoň s jedním sponzorským klubem, které by je podporoval až k jejich dozrání. Ze souhrnných údajů
týkajících se nových klubů vyplývá, že mnohé z nich končí se svými činnostmi během dalších 2-3 let.
9. Dejte souhlas ke vzniku jiných klubů s odlišnými členy
Sponzorské kluby a jejich poradci by neměli novým klubům diktovat.
Ty si ke svému rozkvětu potřebují vytvořit svou vlastní kulturu a zvyky.
Tak např. v již zmíněném RC Brickrown Oklahoma City povstanou za
zvuku klubového zvonce ti, kteří přispěli nějakou peněžní částkou a seznámí s ní ostatní. Všichni pak sborově přednesou „Zkoušku čtyřmi
otázkami“ jako etický kodex Rotary, což má pozitivní vliv na mladší členy klubu.
10. Zvolte si co nejdříve vhodný projekt
Při zrodu nového klubu nezapomínejte na výběr vhodného projektu. Samozřejmě se vám nepodaří odstranit během roku hlad v Africe. avšak využití pozitivních snah dobrovolníků je tím nejlepším způsobem, jak se
navzájem poznat a upevnit přátelské vztahy. Např. RC St. Johns na Floridě, který získal Chartu RI v květnu 2007, uspořádal hned v polovině
září benefiční turnaj v golfu, který s oblibou hrála řada jeho členů. Vydělali na něm 16.000 dolarů, které rozdělili na tři charitativní projekty.
11. Vyhněte se nudě
Příjemné schůzky klubu se zajímavým programem udrží členy pohromadě. Zejména nové kluby by měly zvát na přednášky zajímavé osobnosti, které nejen poučí, ale i pobaví.
12. Ři te se plánem správného vedení klubu
Přijme-li klub řadu nových členů, je třeba všechny seznámit s plánem
správného vedení klubu, který pomůže dosáhnout jak jeho soudržnosti,
tak i jeho dlouhodobých cílů. Plán by se měl opírat o ty nejlepší zkušenosti, získané v uplynulém století.

Soutěží nové kluby s kluby staršími?
Nové kluby poutají u veřejnosti na Rotary větší pozornost. Zvětšují benefiční
aktivity a získávají nové členy pro kluby tradiční. Pokud mají někteří noví členové potíže s termínem schůzek klubu, avšak o Rotary se opravdu zajímají,
stanou se často členem klubu staršího. Mezi kluby existuje zdravá soutěživost, a přesto spolupracují na společných projektech a podílejí se na zdrojích,
k nimž by tradiční klub sám nedosáhl.
Jsou rotariáni dostatečně motivováni k zakládání nových klubů?
V červenci a srpnu se v Severní Americe a v Karibské oblasti uskutečnila za
osobní účasti prezidenta Wilfa Wilkinsona řada zásadních prezidentských
konferencí o rozvoji členské základny. Zúčastnili se jich tisíce rotariánů, kteří
se dnes zajímají o rozvoj naší členské základny daleko víc, než kdy dřív.
Proč se tyto konference konaly právě v této oblasti?
Ke 30. červnu 2007 přibylo v celosvětovém měřítku 187 nových klubů s celkem asi 1,300 členy. Naproti tomu právě v této oblasti došlo k úbytku 4 600
členů. Věřím tomu, že v příštích dvou letech dojde ke změně, sníží se úbytek
členstva a počet nových členů vzroste – a to jako přímý důsledek těchto konferencí.
Co především vyplynulo z těchto konferencí?
Rotary se musí proměňovat podle potřeb doby. Pokud se nezměníme, nebude moci naše společenství přetrvat. Musíme se chovat jinak, abychom získávali nové členy a udrželi si je. To vyžaduje nový přístup, musíme pochopit, že
k získávání nových členů je zapotřebí také vhodná strategie. Nemůžeme jen
čekat, až se nám noví členové sami objeví ve dveřích.
Jakou strategii máte na mysli?
Abychom k otázkám členské základny přistupovali jako podnikatelé, jimiž
mnozí z nás také jsou. K dosažení co nejlepších výsledků je třeba stálá, důsledná pozornost celému našemu „podnikatelskému“ záměru a využití veškerých etických prostředků k dosažení odpovídajícího růstu naší „zákaznické“ báze.
Jak se má Rotary změnit?
Společenství Rotary má už více než stoletou tradici. Nesmíme ovšem jednat
tak, jako bychom byli i my staří sto let. Musíme jít s duchem doby. Musíme si
položit tyto otázky: jak učinit náš klub natolik přitažlivý a jednoduchý, aby do
něj lidé chtěli investovat svůj čas i energii? Vyhledáváme nejenergičtější lidi,
které známe – ale činíme tak bez ohledu na jejich věk? Jaké jsou jejich zájmy?
Jaký odlišný přístup k nim bychom mohli zvolit? Kluby si musejí získat jejich
pozornost: dnes je kolem nás příliš mnoho jiných příležitostí, které si mohou
lidé sami dobrovolně zvolit a věnovat se jim.
Jaké nové náměty přinesly tyto prezidentské konference?
Všechny se vyznačovaly vzrušenou atmosférou a nadšením z nových námětů
a z výměny zkušeností při diskutovaných tématech.
Například na konferenci v San José mě mimořádně zaujal program pro rozvoj členské základny nových klubů, nazvaný „Členská základna je záležitostí
každého z nás (Membership is Everyone’s Job)“. Za její rozvoj odpovídá celý
klub, ovšem záleží na každém jednotlivém členovi, aby oslovil své přátele,
známé a obchodní partnery, osoby čestného charakteru a odpovídajících
etických zásad.
Na základě těchto podnětů bere na sebe odpovědnost výbor klubu pro rozvoj
členské základny. Po předběžném posouzení rozešle klub potenciálním členům a jejich partnerům osobní dopis a pozve je k návštěvě „seznamovacího
meetingu“. Víme, že důvodem ke členství v Rotary klubu je jeho přátelská
atmosféra a snaha posloužit potřebám rozvoje obce. Proto je třeba, aby se takového meetingu zúčastnili skutečně všichni členové klubu, aby to bylo živé,
zajímavé setkání a poskytlo vhodné informace se zdůrazněním chystaných
i probíhajících projektů ve prospěch obce.
Program meetingu může být zaměřen na potřeby členské základny klubu –
například na podíl žen a mladých na jeho aktivitách, na kulturní nebo profes35

ní rozličnost. To by měl být i program klubu pro budoucnost. Klub by se mu
měl věnovat stejně, jako výběru vhodné benefiční akce s možností jej kdykoliv zlepšit či doplnit.
Jsou noví členové odlišní? Mají jiné potřeby?
Podle mého názoru jsou noví členové všeobecně mladší, společenštější a více
interesovaní do hodnot Rotary. Zejména v severní Americe jsou mladší členové zaneprázdněni výchovou svých rodin a jinými aktivitami, např. mládežnickými, školními, sportovními apod. Pravidla Rotary klubu musí být proto
flexibilnější, přihlížet k potřebám svých členů a snažit se vyhovět jim.
Jak si mohou kluby své členy udržet?
Především uskutečnit pohovor s tím, kdo chce klub opustit, zjistit, co je skutečným důvodem jeho odchodu a stanovit způsob jeho oslovení. Mezi nejvýznamnější faktory patří ovšem udržení přátelské atmosféry v klubu – a
společenskými akcemi za účasti partnerů, ale i osobním zapojením co nejvíce
členů do realizovaných projektů.

Deset kroků, jak úspěšně připravit slavnostní převzetí Charty RI
1. Předložte guvernérovi distriktu ke schválení návrh organizace
nového klubu.
2. Sla te své úsilí s radami zkušeného rotariána, jehož guvernér
ustanovil vaším poradcem.
3. Vyhledejte sponzorský klub (není to sice nutné, ovšem velmi výhodné).
4. Získejte přinejmenším 20 zakládajících členů.
5. Stanovte si název klubu a určete místo a čas jeho pravidelných schůzek.
6. Určete výši poplatků a příspěvků, scházejte se pravidelně každý
týden a zvolte si prezidenta a představenstvo klubu.
7. Předložte guvernérovi k podpisu vyplněnou Přihlášku nového klubu.
8. Získejte od guvernéra statut prozatímního klubu – rotariáni, kteří
k vám přijdou na návštěvu, budou moci u vás získat náhradní
prezenci (make-up“).
9. Od Správní rady ředitelů RI dostanete zprávu, že schválila ustavení
vašeho klubu.
10. Uspořádejte slavnostní předání Charty RI.

Jak lze vyhledat kvalitní potenciální členy?
Prezident klubu i členové představenstva by měli představit aktivity klubu
svým mladším členům, přizvat i širší rodinu Rotary – členy Rotaract klubu,
bývalé stipendisty Nadace Rotary či členy GSE teamu. Klub by si měl stanovit také svůj „program pro opětovné přijetí“, určený těm, kteří klub opustili
v posledních pěti letech.
Nebude to vyžadovat příliš mnoho času?
Mne skutečně fascinuje, když se na některého velmi zaměstnaného rotariána
obrátím s prosbou o pomoc a on mi vyhoví, přičemž vím, jak je vytížen. To je
právě na našem společenství tak uchvacující: nikdo neřekne ne, jde-li o pomoc druhému. A nikdo by neměl odmítnout pomoc, jde-li o rozvoj členské
základny.
Existují snad nějaká zaklínadla při získávání nových členů?
Podívejte se na lidi kolem sebe, kteří mají stejné životní vize jako vy. Pak se
jen ptejte a ptejte. To je úplný návod k rozvoji naší členské základny. Jistě
sám víte, že je mnoho rotariánů, kteří nikdy nového člena nepřivedli. Lze
pouze někoho vyzvat, aby se stal členem. Pokud vím, jedinou osobou, kterou
nikdo ke členství nikdy nevyzval, byl Paul Harris.
n

RC Most provedl na svém prvním lednovém meetingu ohlédnutí a hodnocení roku 2007, který byl už jedenáctým rokem činnosti klubu. Byla v něm uskutečněna opět řada akcí a projektů, kterými se klub s úspěchem prezentoval
veřejnosti Mostecka. Nebyl to však jen rok radostný. Zemřel v něm náš skvělý
přítel Franz J. Moeckli z partnerského RC Arlesheim ze Švýcarska. Byl dlouholetým partnerem klubu a koordinátorem
projektů, které byly realizovány s podporou
Rotary klubů z okolí Basileje. Při 10. výročí RC
Most byl za mimořádné
zásluhy a příkladné rotariánství oceněn guvernérem Distriktu 2240
Cenou Tomáše J. Bati.
Všichni na něj vzpomínáme s pohnutím a úctou.
Za členy RC Most
Václav Hofmann,
prezident klubu
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O rozvoj členské základny v našem distriktu se nejen ve svém funkčním období guvernéra zasloužil Otakar Veselý, člen RC Český Krumlov (vlevo). Na snímku z roku 2005
předává při slavnostním ceremoniálu Chartu RI prezidentovi nově založeného RC Plzeň
Beseda Jaroslavu Hrubému. (foto: Svatopluk K. Jedlička)

Mgr. Ladislav Suchánek byl pro
všechny táborské rotariány především vynikajícím kamarádem a nepřehlédnutelnou osobností jejich
klubu. Jako jeden z těch, kteří stáli
u kolébky klubu v roce 1991, se
vlastně zasloužil o třetí založení RC
Tábor po odmlce v době války a totalitního režimu. V rotariánském
roce 1998 až 1999 byl jeho prezidentem. Vynikající znalost jazyků ho
předurčila k tomu, aby byl průkopníkem rychle se rozrůstající mezinárodní spolupráce se zahraničními kluby. Ve všech klubech, se kterými
udržuje RC Tábor pravidelný styk, zejména v RC Steyr v Rakousku, v RC
Arundel ve Velké Británii a v RC Orinda v USA, byl znám jako duchovní
otec společných akcí, za což byl v RC Arundel jmenován čestným členem tohoto klubu. Ve všech těchto i ostatních zahraničních klubech bude Ladislav
postrádán jako vůdčí osobnost společných setkání, jako člověk veselé mysli,
který miloval klasickou i džezovou hudbu a který dokázal náležitě rozproudit
každou diskusi. Naposledy zastupoval RC Tábor v loňském roce při setkání
vybraných studentů s velvyslancem Spojených států amerických v Praze
v rámci distriktního projektu Junior Ambassadors. Zemřel 21. prosice 2007.
Jeho místo v RC Tábor nebude snadné nahradit. Čest jeho památce!
Za členy klubu RC Tábor, Vít Jakšič, prezident klubu

POZOR ! NOVÝ SPAM - Rotariáni by se měli mít
na pozoru před novým e-mailovým spamem, který prohlašuje, že adresát získal určitý grant v hotovosti. Tento e-mail pak tvrdí, že adresátovo
jméno bylo vybráno náhodně z databáze a že se
příjemce nezúčastnil žádné soutěže. Na adresátovi se pak požaduje kontakt na falešného člena vedení RI, kde obdrží informace o grantu a jak si ho
vyzvednout. Tento spam byl rozeslán z velkého
počtu e-mailových adres a adresát by měl kontaktovat lokality mimo území USA. Rotary International prohlašuje, že nenabízí žádné granty
prostřednictvím e-mailu, ani nežádá o novelizaci
osobních informací pomocí e-mailu nebo jiných
elektronických prostředků. RI přesvědčuje rotariány a Rotary kluby, aby se vyvarovali osudu obětí takových spamů tím, že budou odstraňovat
všechny e-maily, které vypadají podezřele. (Rotary International News – 16. ledna 2008 - překlad
Augustin Čermák, RC Hradec Králové)
n
1st ROTARY CHARITY GOLF CUP PILSEN
2008 uspořádají poprvé členové RC Plzeň letos
7. května na Golf Parku Plzeň v Plzni-Dýšině jako
součást oslav 63. výročí osvobození Plzně americkou armádou a pod čestnou záštitou velvyslance

USA v České republice pana Richarda Grabera,
aktivního rotariána a navíc nadšeného hráče golfu. Organizátoři předpokládají, že se tohoto turnaje zúčastní i členové GSE-teamu z americké
Alabamy (D.6860), kteří by měli být v těchto
dnech hosty plzeňských rotariánů. Již předem se
rozhodli použít finančního výtěžku této velké
sportovní a společenské akce ve prospěch tří zařízení, působících v Plzni a nejbližším okolí: terapeutického střediska LEDOVEC, bezbariérového
a víceúčelového centra EXODUS a plzeňského
střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické. (Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň)
n

Termín 21. června (sobota) byl zvolen tak, aby
účastníci turnaje mohli navštívit i proslulé třídenní Slavnosti pětilisté růže (více naleznete na
www.ckrumlov.info/docs/cz/atr203.xml), nebo naopak, abyste kulturní a kulinářské zážitky spojili se
sportovními. K účasti v turnaji vás zvou předsedové dvoustranného distriktního výboru pro spolupráci mezi našimi a rakouskými kluby (ICC
CZ/SK-A ) Otakar Veselý, PDG D-2240 a Harald
Marschner, PDG D-1920. Turnaj se uskuteční na
kurtech Tenis-Centra Český Krumlov, kde je pro
včas přihlášené rezervováno i ubytování (HOTEL
ZEUS). Startovné bylo stanoveno ve výši 1 000
Kč/osobu, začátek turnaje na 9,00 hod. a vyhlášení
vítězů na 17,00 hod., uzávěrka přihlášek 30. května. Bližší podrobnosti a přihlášky získáte prostřednictvím e-mailu: vesely.rotary@kamen-ck.cz
n

ROTARY INTER-COUNTRY TENNIS CUP
se již tradičně uskuteční v Českém Krumlově.

datum

pořadatel

akce

místo konání

2. 2.

RC Ostrava Inter.

Benefiční ples

Ostrava, ČR

2. 2.

RC Č.Budějovice

Benefiční ples

Č.Budějovice, ČR

9. 2.

RC Znojmo

Benefiční ples

Znojmo, ČR

09. 2.

RC Bratislava

Benefiční ples

Bratislava, SR

16. 2.

RC Žilina

Benefiční ples

Žilina, SR

22. 2.

D 2240 - DGE

Seminář distriktního týmu 2008/2009

Piešťany, SR

23. 2.

D 2240 - DGE

PETS – seminář pro nové činovníky

Pešťany, SR

23. 2.

Rotary International

103. výročí vzniku RI

Všechny kluby

29. 2.

RCT Ostrava

Uzávěrka přihlášek RYLA

Všechny kluby

ICC CZ/SK + DV-SM

Lyžařský kurz pro začátečníky

Zell am See, Rakousko

28. 3.

ICC CEEMA

Setkání mezinárodních výborů

Cannes, Francie

28. 3.- 29. 3.

Prezident RI

Konference „Mír je možný“

Cannes, Francie

31. 3. - 28. 4.

DV - TRF

Náš GSE tým do D 6860

USA, Alabama

D 2240 - DGE

Distriktní shromáždění

Bratislava

D 2240

Rotary a víno - mezinárodní setkání

Velké Pavlovice, ČR
Velké Pavlovice, ČR

8. 3. – 15. 3.

5. 4.
11. 4. –13. 4.
12. 4.

ICC CZ/SK-A

Zasedání ICC CZ/SK-A

19. 4.

Rotary International

140. výročí narození Paula Harrise

Všechny kluby

RC Plzeň

Inter-Country Meeting (GB)

Plzeň, ČR

22. 4. – 27. 4.
24. 4.

D 2240

Junior Ambassadors – 4. část

Praha, ČR

28. 4. - 26. 5.

DV - TRF

GSE tým z USA (D 6860) u nás

několik míst v ČR a SR

30. 4. – 04. 5.

RTC Ostrava

RYLA

Prostřední Bečva, ČR

Rotary International

Štáb RVM – natáčení na Slovensku

Kluby v SR

květen
7. 5.

RC Plzeň

Golfový turnaj I.ročník

Plzeň-Dýšina, ČR

14. 5. – 18. 5.

RC Plzeň

Inter-Country Meeting (GB, F, B)

Plzeň, ČR

23. 5. – 24. 5.

D 2240

Distriktní konference

Praha, ČR

15. 6. – 18. 6.

Rotary International

99. Světový kongres RI

Los Angeles, USA, California

ICC CZ/SK-A

Rotary IC Tenis Cup

Český Krumlov, ČR

RI - IGFR

45. Světový golfový šampionát

Niagara Falls, Canada

21. 6.
22. 6. – 2

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k našemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otevřené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak
představit v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na
jednotlivá setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím
vám rád sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.
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Dignitatis memores ad optima intenti
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjektivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má
roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července
a končí 30. června.

Podrobnější informace o činnosti klubů i distriktu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk.
Distrikt 2240
členů

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Ostrava • Ostrava International • Pardubice
• Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brno • Hradec Králové • Ostrava
• Ostrava International – v zakládání • Plzeň
• Praha
ROTEX CZ
Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube • Bratislava International
• Košice • Košice Country • Liptovský Mikuláš
• Martin • Nitra • Nitra–Harmony
• Nové Zámky • Pieš any • Poprad • Rožňava
• Spišská Nová Ves • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Liptovský Mikuláš • Trenčín – v zakládání
• Nitra • Žilina
ROTARY INTERNATIONAL
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